
 

 PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE VID 

 ÖRNSKÖLDSVIKS DIABETESFÖRENING 

 2015-03-26 

 
 

SAMMANTRÄDESPLATS 

FÖRSAMLINGSHEMMET, ÖRNSKÖLDSVIK 

 

NÄRVARANDE 

Ca 12 personer deltog i mötet 

 

§ 1 MÖTET ÖPPNAS 

Ordförande Lars Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.    

   

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 

 Medlemmarna ansåg mötet behörigt utlyst. 

 

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
 Röstlängden fastställdes genom att en lista skulle skickas runt för avprickning med signatur 

 om det skulle bli omröstning. 

 

§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 5 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 

a. Till mötesordförande valdes Per Nyhlén. 

b. Till mötessekreterare valdes Ulrika Emanuelsson. 

c. Till protokoll justerare valdes Tage Nilsson och Lars-Gunnar Lundin. 

 

§ 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR 2014 

 Verksamhetsberättelsen lästes och godkändes. 

 

§ 7 DEN EKONOMISKA BERÄTTELSEN FÖR 2014 

 Ordförande Lars Persson redogjorde för den ekonomiska sammanställningen för 2014 som 

därefter godkändes av medlemmarna. 

 

§ 8 REVISIONSBERÄTTELSEN 
Per läste upp revisorernas berättelse som godkändes av medlemmarna. 

 

§ 9 ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 

 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§ 10 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2015 

 Lars redogjorde för de planer som styrelsen har för 2015. Se bilaga 1. 

 Medlemmarna godkände denna verksamhetsplan för 2015. 

 

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR 2015 

 Lars presenterade budgetförslaget för 2015 som godkändes av medlemmarna. 

 

§ 12 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR 2016 

 Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2016: 

 Medlem med tidning 250 kr 

 Medlem utan tidning 185 kr 

 Familjemedlem 100 kr (kräver en fullbetalande medlem i hushållet). 
 

 Årsmötet beslutade att godkänna medlemsavgiften för 2016. 
 

§ 13 FASTSTÄLLANDE AV LOKALFÖRENINGENS ARBETSORDNING 

 Årsmötet beslutade att anta lokalföreningens arbetsordning. 



 

§ 14 VAL AV FÖRENINGSFUNKTIONÄRER 

a. Val av ordförande för 1 år 

Omval Lars Persson 

b. Val av 4 styrelsemedlemmar för 2 år 

  Omval Kristina Perbo, Ulrika Emanuelsson, Anna-Lena Ekman och Erik Häggström. 

 Eftersom vår kassör Kristina Perbo kommer att avgå som kassör så får styrelsen i uppdrag  

 att utse en ny styrelseledamot som kan åta sig kassörsuppdraget. Kristina kommer att finnas  

 kvar i styrelsen som stöd till den nya kassören. 

c. Val av revisor för 2 år 

               Omval Lennart Hamberg 

d. Val av revisorsuppleant för 1 år 

Omval Anette Wikman 

e. Val av 1 suppleant till länsföreningen för 1 år. 

Omval Anna M Forsberg 

f. Val av studieorganisatör för 1 år. 

Styrelsen fick i uppdrag att utse en studieorganisatör. 

g. Val av 2 representanter till ABF:s årsmöte 

Styrelsen fick i uppdrag att ta kontakt med Anders Hägg för att ta reda på hur det fungerar  

med ABF:s årsmöte som äger rum i Härnösand den 13/4. 

h. Val av ombud till länsföreningens årsmöte. 

       Länsföreningens årsmöte äger rum den 13/4 på Royal Hotell i Härnösand. 

Styrelsen fick i uppdrag att utse 5 ombud.  

i. Val av 1 ledamot till valberedningen för nästa årsmöte 

Omval Hasse Andersson 

 

§ 15 BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH FÖRSLAG TILL 

 LOKALFÖRENINGEN  

 Det har inte kommit in några motioner till lokalföreningen. 

 

 Vi har fått ett förslag från en medlem om vi kan anordna en resa till tulpanodlingen i Backsjön. 

 Styrelsen får fundera på detta. 

 

§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor fanns. 

 

§ 17 AVSLUTNING AV ÅRSMÖTET 
Ordförande Per Nyhlén tackade för att han fick förtroendet att sitta som ordförande på vårt 

årsmöte och avslutade därmed mötet. 

 

Efter mötet så berättade Per Nyhlén om sitt nya arbete som kommunstyrelsens förste vice 

ordförande samt så berättade han om det nya stadshuset ”Kronan”. Vi är välkomna att göra ett 

studiebesök i Kronan, så styrelsen får funderara på detta. 

Lars tackade Per för att han tog sig tid att sitta ordförande på vårt årsmöte, därefter var det 

dags för kaffe & smörgås. 

 

  

Vid protokollet    Ordförande 

 

 

 

Ulrika Emanuelsson/sekreterare   Per Nyhlén  

 

 

Justerare    Justerare 

 

 

 

Tage Nilsson    Lars-Gunnar Lundin 


