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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE VID ÖRNSKÖLDSVIKS DIABETESFÖRENING 

 2017-03-22 

 

SAMMANTRÄDESPLATS 

FÖRSAMLINGSHEMMET, ÖRNSKÖLDSVIK 

 

NÄRVARANDE 

20 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 Nylén 

b. Till mötessekreterare valdes Ulrika Emanuelsson. 

c. Till protokoll justerare valdes Siw Lundin och Rauno Kupsu. 

 

§ 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR 2016 

 Verksamhetsberättelsen lästes upp av Per och godkändes. 

 

§ 7 DEN EKONOMISKA BERÄTTELSEN FÖR 2016 

 Den ekonomiska sammanställningen för 2016 redovisades grundligt av kassör  

Lars-Gunnar Lundin.  

Vi fick en fråga om kostnaden för porto och än så länge så får man som 

förening skicka ekonomibrev för 6 kr/st. För att spara på portokostnaderna har 

vi försökt maila ut inbjudan till evenemang samt Diabetesnytt men det 

problem som uppstod var att många inte meddelade när man ändrade  

e-postadress samt att inkorgen är full. Styrelsen funderar på hur vi ska göra 

med detta fortsättningsvis. 

Resultaträkningen samt balansräkningen för 2016 godkändes av medlemmarna. 

 

§ 8 REVISIONSBERÄTTELSEN 

Mötesordförande läste upp revisorernas berättelse som godkändes av 

medlemmarna. 

 

§ 9 ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 

 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
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§ 10 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017 

 Lars redogjorde för de planer som styrelsen har för 2017. Se bilaga 1. 

Nytt för i år är vår föreläsningsserie på sex tillfällen under året. I år är styrelsen 

ansvarig för Diabetesloppet som är den 6 maj, där deltagaravgiften går till 

forskning.  

 Medlemmarna godkände verksamhetsplanen för 2017. 

 

 

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR 2017 

Kassören gick igenom budgetförslaget för 2017. I år har vi budgeterat för ett 

minusresultat på 42 500 då vi har satsat på en föreläsningsserie som är sex 

gånger under året, där vi har bjudit in intressanta föreläsare. Vi har även 

budgeterat att vi skänker 50 % på insamlat belopp från Diabetesloppet.  

Något att tänka på är att föreningens värdepapper har ökat med 67 000 kr 

och vi ska förvalta pengarna på ett bra sätt så de går tillbaka till våra 

medlemmar samt till forskning. 

 

Vi har även fått 3000 kr från Arnäs hem och samhälle samt från Odd Fellows 

damklubb som är mäkta till barnverksamhet.  

 

Föreningen har genom Lars-Gunnar och Siw Lundin även ett samarbete med 

Nävertjäls Bygdegårdsförening, som inbjuder fotbollsveteraner till en återträff i 

Nävertjäl den 13 juni, där överskottet kommer att tillfalla Örnsköldsviks 

Diabetesförening. 

 

Budgetförslaget godkändes av medlemmarna. 

 

 

§ 12 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR 2018 

 Medlem med tidning 250 kr (Förbundsavgift 200 kr + föreningsavgift 50 kr) 

 Medlem utan tidning 185 kr (Förbundsavgift 135 kr + föreningsavgift 50 kr) 

 Familjemedlem 100 kr (Förbundsavgift 50 kr + föreningsavgift 50 kr) 
(kräver en fullbetalande medlem i hushållet). 

 

Styrelsen fick en fråga om vi höjer avgiften med  10 kr går den till föreningen 

då? Ja om vi  höjer föreningsavgiften så är det föreningen som får pengarna. 

Nu har föreningen mycket pengar på kontot och  Förbundet har samma  

avgift ännu så därför ser vi ingen anledning att höja avgiften.  

 

Årsmötet beslutade att godkänna medlemsavgiften för 2018 som är oförändrad. 

 

 

§ 13 VAL AV FÖRENINGSFUNKTIONÄRER 

a. Val av ordförande för 1 år 

Omval Lars Persson 

b. Val av 5 styrelsemedlemmar för 2 år 

  Omval Lars-Gunnar Lundin, Erik Häggström, Ulrika Emanuelsson. 

 2 vakanta ledamöter som styrelsen får tillsätta. 

c. Val av revisor för 2 år 

               Omval Lennart Hamberg 

d. Val av revisorsuppleant för 1 år 

Omval Anette Wikman 
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e. Val av 1 suppleant till länsföreningen för 1 år. 

Omval Anna M Forsberg 

f. Val av studieorganisatör för 1 år. 

Hela styrelsen har ansvaret för studier. 

g. Val av 2 representanter till ABF:s årsmöte 

Styrelsen utser två representanter. 

h. Val av ombud till länsföreningens årsmöte. 

      Länsföreningens årsmöte äger rum den 19/4 i Härnösand. 

Styrelsen fick i uppdrag att utse ombud till mötet.                                                                                 

i. Val av 1 ledamot till valberedningen för 1år 

Nyval Mikael Sundin 

 

 

§ 14 BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH FÖRSLAG TILL LOKALFÖRENINGEN

 Det har inte kommit in några motioner eller förslag till föreningen. 

 

 

§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR 

 Inga övriga frågor fanns. 

 

 

§ 16 AVSLUTNING AV ÅRSMÖTET 
Ordförande Per Nylén tackade för förtroendet att leda årsmötet från både 

ordförande och sekreterare och därmed avslutade Per årsmötet. 

 

Efter mötet så serverades det kaffe och smörgås och Per berättade om  

vad som är på gång i kommunen. Se referat i bilaga 2.  

 

 

 

 

 

Vid protokollet    Ordförande 

 

 

 

Ulrika Emanuelsson/sekreterare   Per Nylén  

 

 

 

 

Justerare    Justerare 

 

 

 

Siw Lundin    Rauno Kupsu 


