
  
 

 
 

Protokoll fört vid årsmöte för Neuroförbundet Kalmar 
 
Plats och tid: Stensbergs Samlingssal i Kalmar 
   Söndagen den 10 mars 2019 kl 13.00-16.00 
 
Närvarande: 30-tal medlemmar  
 
 

§ 1  Årsmötets öppnande 
Föreningens ordförande, Krister Ekström öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt 
välkomna. 
 
§ 2  Val av ordförande för mötet 
Jan-Olof Torstensson väljs till ordförande för årsmötet. 
 
§ 3  Val av sekreterare för mötet 
Styrelsens sekreterare Gunnie Håkansson väljs till sekreterare för årsmötet. 
 
§ 4  Val av två personer att jämte mötets ordförande justera 

protokollet 
Till protokolljusterare jämte mötets ordförande väljs Monika Brinkenfeldt och Tony 
Lindh.  
 
§ 5  Val av två rösträknare vid mötet 
Till rösträknare vid mötet väljs Monika Brinkenfeldt och Tony Lindh.  
 
§ 6  Godkännande av dagordning 
Förslaget till dagordning godkänns.  
 
§ 7  Beslut om huruvida årsmötet har blivit i behörig ordning 

sammankallat 
I enlighet med stadgarna har en personlig inbjudan skickats till samtliga 
medlemmar två veckor innan årsmötet. I dagspressen var också annons införd  
i lokaltidningarna torsdagen den 7 mars. 
 

§ 8  Verksamhetsberättelse för 2018 

Ordföranden går igenom den 14-sidiga Verksamhetsberättelsen för 2018 tillsammans med 
samtliga mötesdeltagare som fått var sitt exemplar. Informerar också att 
Verksamhetsberättelsen ligger på föreningens hemsida på nätet för alla medlemmar.  
Verksamhetsberättelsen godkänns av mötet. 
 



§ 9  Ekonomisk årsredovisning för 2018 
Ekonomiska årsredovisningen föredrogs av Krister Ekström.  
Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2018. 
 
§ 10 Revisionsberättelse för 2018 
Revisionsberättelsen för 2018 föredrogs av Jan-Olof Thorstensson och godkänns. 
Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
§ 11  Behandling av motioner 
Inga motioner fanns inlämnade. 
 
§ 12  Behandling av förslag till verksamhetsplan 2019 
Verksamhetsplanen för 2019 gick Krister Ekström igenom och denna godkändes av 
årsmötet.   
 
§ 13  Beslut om budget för det nya verksamhetsåret 2019 
Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2019. 
  
§ 14  Information om medlemsavgiftens storlek enligt 

kongressbeslut 
Enhetlig medlemsavgift inom hela Neuroförbundet gäller fr o m 2019. 
Medlemsavgiften är numera 360 kr = 30 kr/mån för medlem och 180 kr för 
anhörigmedlem enligt kongressbeslut 2017. 
 
§ 15  Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen för det  
  nya verksamhetsåret 
Beslutades att styrelsen skall bestå av 9 ordinarie ledamöter och inga ersättare. 
 
§ 16 Val av:  
a) Ordförande för 1 år 

Omval: Krister Ekström 
b) Övriga ledamöter i styrelsen för 1 respektive 2 år 

Fyllnadsval 1 år: Per Fredriksson (ersättare för Bodil Ljungström)                             
Nyval 2 år: Birgit Karlsson                                                                               
Omval 2 år: Camilla Hentzell, Kenneth Adolfsson och Anna Karlsson 
Kvarstår 1 år: Gunnie Håkansson, Lotta Krantz, Marie Thorstensson. 

c) Två revisorer för 1 år 
Omval: Jan-Olof Thorstensson och Dante Erickzon 

d) Revisorsersättare 1 år 
Omval: Kerstin Johansson och Barbro Eldhagen       

e) Ombud till ombudsmöte i länsföreningen 1 år                                                                                                                                    
Godkänns att det delegeras till styrelsen.  

f) Valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte 
Monika Brinkenfeldt (sammankallande), Carl-Johan Öving och Eva Joelsson.  
 
 

§ 17 Övriga ärenden 



Reklamblad på borden för Findus Färdiga rätter berikade med protein och 
matglädje. Krister delade ut rabattkuponger. 
 

§ 18  Årsmötets avslutande 
Årsmötesordföranden Jan-Olof Thorstensson tackar för visat intresse och förklarar 
årsmötet för avslutat. 
 
Krister tackar Jan-Olof som varit ordförande på årsmötet och Anne Eriksson som 
webbansvarig för vår Hemsida med blommor. 
 
Årsmötet avslutades med fika, sång- och musikunderhållning samt lotteri. 
 
 
 
Gunnie Håkansson  Jan-Olof Thorstensson 
Sekreterare  Ordförande 
 
 
 
Monika Brinkenfeldt  Tony Lindh 
Justerare   Justerare 

 


