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EXTRA ÅRSMÖTE, PROTOKOLL 

Jessica Persson, SRRS Centralt informerade om varför detta extra årsmöte nu ska genomföras. 

 Årsmötets öppnande 

Revisor Catarina Edlund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§1. Justering av röstlängd 

Röstlängden enligt Bilaga 1 godkändes och justerades omedelbart. 

§2. Val av ordförande för extra årsmötet 

Mötet valde Jessica Persson till extra årsmötets ordförande. 

§3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

Mötet valde Hélène Lewinter till mötets protokollförare. 

§4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda  

justerarna är dessutom rösträknare. 

Mötet valde Anneli Arnell och Michael Hindström till justerare och tillika rösträknare att jämte 

mötesordförande justera extra årsmötesprotokollet. 

§5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom lokalavdelningens medlemmar. 

Mötet beslutade att Jessica Persson från SRRS Centralstyrelse har närvaro- och yttranderätt. 

§6. Fråga om extra årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Mötet fastslog att extra årsmötet blivit behörigen utlyst och medlemmarna blivit stadgeenligt kallade. 

§7. Fastställande av dagordningen. 

Mötet beslutade att fastställa dagordningen. 

§8. Beslut om antal ordinarie styrelseledamöter och antal suppleanter samt val av ordförande, 

ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 i Stadgar för lokalavdelningar samt 

besluta om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

         Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, utöver ordförande välja sex ordinarie 

ledamöter och fyra suppleanter. 

Till ordförande beslutade mötet att, i enlighet med valberedningens förslag, välja: 

- Hélène Lewinter för en period om 1 år (fyllnadsval) 

Till ordinarie ledamöter beslutade mötet att, i enlighet med valberedningens förslag, välja: 

- Eva Bryntse för en period om 2 år (nyval) 

- Mia Lundin för en period om 2 år (nyval) 

- Maria Forsberg för en period om 2 år (återstående mandatperiod) 

- Jonny Jägerving för en period om 1 år (återstående mandatperiod) 

- Anneli Arnell för en period om 1 år (fyllnadsval) 

- Birgitta Norberg för en period om 1 år (fyllnadsval) 
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EXTRA ÅRSMÖTE, PROTOKOLL 

 

Till suppleanter beslutade mötet att, i enlighet med valberedningens förslag, välja nedanstående 

personer att tjänstgöra i angiven ordning: 

- Erika Öhlin för en period om 1 år (fyllnadsval) 

- Marie Edin för en period om 1 år (fyllnadsval) 

- Cecilia Enström för en period om 1 år (återstående mandatperiod) 

- Michael Hindström för en period om 1 år (återstående mandatperiod) 

§9. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter och val av revisor och revisorssuppleant 

enligt § 8 i Stadgar för lokalavdelningar. 

Mötet beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, välja en revisor och en revisorssuppleant. 

Till revisor beslutade mötet att, i enlighet med valberedningens förslag, välja: 

- Catarina Edlund för en period om 1 år (återstående mandatperiod) 

Till revisorssuppleant beslutade mötet att, i enlighet med valberedningens förslag, välja: 

- Jeanette Wiklund för en period om 1 år (fyllnadsval) 

§10. Val av valberedning enligt § 9 i Stadgar för lokalavdelningar. 

         Till sammankallande i valberedningen beslutade mötet att välja: 

- Tori Malm för en period om 1 år (fyllnadsval) 

Till ledamöter i valberedningen beslutade mötet att välja: 

- Linda Calamnius för en period om 2 år (återstående mandatperiod) 

- Anna-Lena Sjöholm för en period om 1 år (återstående mandatperiod) 

§11. Beslut om omedelbar justering av punkterna 8-10  

Mötet beslutade enhälligt att omedelbart justera punkterna 8-10 

 

Jessica Persson, extra årsmötets ordförande, lämnade över ordet till Hélène Lewinter, nyvald ordförande, som 

tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade extra årsmötet. 
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BILAGA 1, RÖSTLÄNGD 

 

Annelie Arnell 

Birgitta Norberg 

Catarina Edlund 

Erika Öhlin 

Hélène Lewinter 

Johnny Jägerving 

Maria Forsberg 

Maria Lundin 

Marie Edin 

Mikael Hindström 

 

Jessica Persson (SRRS/C) 


