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PROTOKOLL från årsmötet på Quality Hotel Arlanda och via SKYPE-konferens  2012-02-26 
 
Närvarande: Reidar Otterbjörk, Anna-Britta Antonsson, Lena Englund, Malin Nilsson, Hélène 
Lewinter, Erika Hallin (Skype), Linda Ljungqvist (Skype) 
Anmält förhinder: Tori Malm, Helena Önnervall 
 
 

Punkt Ärende – Beslut 
 

§ 1  Årsmötets öppnande 
Styrelsen ordförande Helene Lewinter öppnar mötet och hälsar alla välkomna till detta 
årsmöte som hålls från Quality Hotel, Arlanda och via SKYPE-konferens. 

 
§ 2 Justering av röstlängden  

7 medlemmar närvarande. 
 

§ 3 Val av ordförande för årsmötet 
  Till ordförande för mötet väljer årsmötet Reidar Otterbjörk. 
 

§ 4 Val av protokollförare  
 Hélène Lewinter väljes till protokollförare enligt styrelsens förslag. 
 
§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande 

skall justera årsmötesprotokollet .  
Till justeringsmän och rösträknare väljer årsmötet Anna-Britta Antonsson och Malin 
Nilsson. 
 

§ 6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom lokalavdelningens medlemmar  
Ingen icke medlem närvarande. 

 
§ 7 Årsmötets stadgeenliga utlysande  
 Årsmötet beslutar att kallelsen till årsmötet har skett enligt gällande stadgar. 

 
§ 8 Fastställande av dagordning  
 Dagordningen godkännes. 
 
§ 9 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas 

berättelse  
Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom. SRRS Norra har på olika orter haft en 
del aktiviteter. Den framlagda verksamhetsberättelsen godkändes.  
Styrelsens balans- och resultaträkning godkändes.  
Revisorernas berättelse föredrogs av Erika Hallin och godkännes av årsmötet. 
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§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust.  

 Balans- och resultaträkningen godkännes och den uppkomna vinsten balanseras in i 
nästa räkenskapsår. 

 
§ 11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.  

Finns inga uppdrag från föregående årsmöte. 
 
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Årsmötet beslutar enhälligt att följa revisorns förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för 
2011- års förvaltning. 

 
§ 13  1. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.  

Årsmötet godkänner att styrelsen skall arbeta enligt den lagda verksamhetsplanen för 2012. 
 

2. Föredragning av styrelsens budgetplan.  
Årsmötet godkänner att styrelsen skall arbeta enligt den lagda budgetplanen.  
 

§ 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter enligt § 7 moment 1 i 
dessa lokal stadgar samt beslut om suppleanterna tjänstgöringsordning.  
Förslag till ordförande 1 år är Hélène Lewinter. 
Årsmötet väljer enhälligt förslaget. 
 
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter. 
Lena Englund, fyllnadsval 1 år 
Anna-Britta Antonsson, omval 2 år 
Malin Nilsson, nyval 2 år 
Årsmötet väljer dessa. 
 
Valberedningens förslag till suppleanter. 
Tori Malm, nyval 1 år 
Helena Önnervall nyval 1 år 
Årsmötet väljer dessa. 
 
Tjänstgörings ordning för suppleanterna 
Tori Malm, Helena Önnnervall 
 

§ 15 Val av minst en revisor och revisorsuppleant enligt § 8 i lokala stadgarna.  
Till revisor väljs Leif-Erik Hallin 1 år och till revisorsuppleant är vakant. 
Valberedningen får i uppdrag att till styrelsen senast den 30 april hitta en 
revisorsuppleant. 
 

§ 16 Val av valberedning enligt § 9 i lokalavdelningens stadgar  
Nicklas Antonsson övergår till sammankallande, 1 år kvar, vakant 2 år och vakant 2 år. 
Styrelsen får i uppdrag att till den 30 april hitta två personer till valberedningen. 
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§ 17 Beslut om omedelbar justering  
Årsmötet beslutar om omedelbar justering av punkterna 14 – 17. 

 
§ 18 Val eller beslut att uppdra styrelsen att välja fullmäktigedelegater och personliga 

suppleanter för dessa, enligt § 7 mom. 1 i huvudstadgarna.  
Årsmötet beslutar att utser Tori Malm som delegat till fullmäktige. 

 
§ 19 Behandling av ärenden, som senast tre veckor före årsmötet anmälts till styrelsen 

eller av denna underställts årsmötet. Anmälan om sådant ärende skall vara 
skriftligt.  
Inga sådana ärenden anmälda. 

 
§ 20 Övriga ärenden, väcks vid årsmötet förslag i ett ärende under punkt 20 kan, om 

       årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men icke till beslut 
Inga sådana ärenden anmälda. 
 

      § 21 Årsmötets avslutning  
Årsmötet avslutas och ordföranden tackar de som varit med. Årsmötet genomfört från 
Quality Hotel Arlanda och via SKYPE-konferens. 

 
 
 
 
Ordförande    Justeringsman    Justeringsman 

 
 
…………………………………. ………………………………… …………………………… 
Reidar Otterbjörk   Anna-Britta Antonsson  Malin Nilsson 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


