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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE VID ÖRNSKÖLDSVIKS DIABETESFÖRENING 

 2018-03-14 

 

SAMMANTRÄDESPLATS 

CAFÉ UH, LASARETTSGATAN 9, ÖRNSKÖLDSVIK 

 

NÄRVARANDE 

20 personer deltog i mötet 

 

§ 1 MÖTET ÖPPNAS 

Ordförande Lars Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.    

Därefter håller Lars parentation för de medlemmar som har gått bort under året. 

   

§ 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 Håkan Backman. 

 

§ 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR 2017 

 Verksamhetsberättelsen lästes upp av Per och godkändes av medlemmarna. 

 

§ 7 DEN EKONOMISKA BERÄTTELSEN FÖR 2017 

 Den ekonomiska sammanställningen för 2017 redovisades grundligt av kassör  

Lars-Gunnar Lundin.   

När det gäller intäkter så går 50 kr/person av medlemsavgiften till föreningen. 

Vid årsskiftet var vi 348 medlemmar, idag är vi 374 medlemmar. 

Från kommunen kan man ansöka om bidrag som utgår med 15 kr/medlem 

samt så får vi ett bidrag från Humanfonden genom Diabetesförbundet. 

Vi har också samlat in pengar till forskning när vi arrangerade Diabetesloppet 

och Diabetesgalan.  

De gåvor vi har fått är ca 11 000 kr från fotbollsåterträffen, 2 000 kr från Odd 

Fellows damklubb, 1 000 kr från DHR, 1 000 kr från Arnäs Hem och Samhälle 

samt 3 200 kr från minnesgåvor i samband med begravningar.  

De stora kostnaderna för året har varit föreläsningsserien där vi betalat arvode 

till föreläsarna samt fika till medlemmarna, våra kuvert tog slut så den 

kostnaden har vi haft detta år. Sen har vi haft möjlighet att skänka pengar till 

Diabetesfonden och till fonden Life for a child (som går till barn med diabetes 

i utvecklingsländer) i samband med Diabetesloppet/Livets Gång den 6 maj 

och Diabetesgalan den 14 november. Så årets resultat blev minus 51 959 kr.  

Resultaträkningen och balansräkningen för 2017 godkändes av medlemmarna. 
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§ 8 REVISIONSBERÄTTELSEN 

Kassören läste upp revisorernas berättelse som godkändes av medlemmarna. 

 

§ 9 ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 

 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§ 10 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018 

 Lars redogjorde för de planer som styrelsen har för 2018. Se bilaga 1. 

Medlemmarna godkände verksamhetsplanen för 2018. 

 

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR 2018 

Kassören gick igenom budgetförslaget för 2018. I år fortsätter vi med 

föreläsningsserien som har varit populär. Vi kör Diabetesloppet i år igen samt 

Diabetesgalan. Ev. så har vi en golfdag på gång i juli.  I maj är det Riksstämma 

som är vart tredje år samt en extra regionkonferens så vi har budgeterat lite 

mer på kurs- och reskostnader. Så detta år har vi budgeterat för ett 

minusresultat på 40 000 kr. Budgetförslaget godkändes av medlemmarna 

 

§ 12 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR 2019 

 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). 

En stor fråga som kommer att diskuteras på årets Riksstämma är om det ska 

vara en gemensam medlemsavgift för alla föreningar.  

Årsmötet beslutade att godkänna medlemsavgiften för 2019 som är oförändrad. 

 

§ 13 VAL AV FÖRENINGSFUNKTIONÄRER 

a. Val av ordförande för 1 år 

Omval Lars Persson 

b. Val av 4 styrelsemedlemmar för 2 år 

  Omval Anna Forsberg, Linda Kristiansson, Anna M Forsberg och Maria Nyberg. 

c. Val av 1 styrelsemedlem för 1 år 

Nyval Ingela Holmlund 

d. Val av 1 revisor för 2 år 

Nyval Elenor Johansson 

e. Fyllnadsval av 1 revisor för 1 år 

Nyval Anette Wikman 

f. Val av 1 revisorssuppleant för 1 år 

Nyval Carl-Gustaf Hägglund 

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

Omval Anna M Forsberg 

h. Val av studieorganisatör för 1 år. 

Hela styrelsen har ansvaret för studier. 

i. Val av 2 representanter till ABF:s årsmöte 

Styrelsen utser två representanter. 

j. Val av ombud till länsföreningens årsmöte. 

      Länsföreningens årsmöte äger rum den 11/4 i Härnösand. 

Styrelsen fick i uppdrag att utse fyra ombud till mötet.                             

k. Val av 1 ledamot till valberedningen för 1år 

Omval Mikael Sundin 
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§ 14 BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH FÖRSLAG TILL LOKALFÖRENINGEN

 Det har inte kommit in några motioner eller förslag till föreningen men vi  

uppmanar alla medlemmar att komma med förslag på aktiviteter, föreläsare 

eller andra idéer. 

 

§ 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. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet    Ordförande 

 

 

 

Ulrika Emanuelsson/sekreterare   Per Nylén  

 

 

 

 

Justerare    Justerare 

 

 

 

Siw Lundin    Håkan Backman 


