Protokoll
vid
Hjärnkoll Västerbottens
Årsmöte 2020-04-18
Telefonmöte

1. Mötets öppnande

Lennart Gustavsson, mötets ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen
2. Fastställande av röstlängd
Beslut: Mötet fastställer röstlängden, se bilaga
3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
Beslut: Årsmötet godkänner kallelsen till årsmötet
4. Godkännande av dagordningen
Beslut: Årsmötet godkänner dagordningen
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Beslut: Årsmötet väljer Lennart Gustavsson til l ordförande och Britt-marie Malm till sekreterare
6. Val av protokolljusterare och rösträknare
Beslut: Årsmötet väljer Torbjörn Olofsson och Marjet Gustavsson till protokolljusterare til lika rösträknare
7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
Mötet har gått igenom verksamhetsberättelsen och föreningens ekonomiska berättelse. Mötet öppnas för
frågor vilka Torbjörn svarar på. Åten·apportering för Bidrag från Socialstyrelsen Projektet Välkommen
Hemifrån har lämnats in och godkänts.

Beslut: Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen och lägger den till handlingarna.
Årsmötet godkänner den ekonomiska redovisningen och de läggs till handlingarna.

8. Revisor berättelse
Mötet har läst revisors berättelse vari denna föreslår ekonomisk ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Fastställande av balansräkning
Beslut: Årsmötet fastställer balansräkningen
10. Styrelsens ansvarsfrihet
Beslut: Årsmötet beviljar avgående styrel sen ekonomisk ansvarsfrihet
11. Behandling av motioner
Beslut: Inga motioner har inkommit
12. Behandling av förslag till stadgeändring
Torbjörn O lofsson läser förslaget till stadgeändring ang. medlemskap och rösträtt

Beslut: Årsmötet godkänner den föreslagna stadgeändringen
13. Medlemsavgift samt arvoden och kostnadsersättningar
Beslut: Årsmötet godkänner föreslagna förändringar enl. bilaga förutom frågan om reseersättning som
remitteras till den nya styrelsen för att återkomma med ett genomarbetat förslag.
14. Fastställande av verksambetsplan och budget
Britt-Marie "Brittis" Malm går igenom den föreslagna verksamhetsplanen och berättar om vilka förändringar som kan ske
p.g.a. Coronaviruset påverkan i hela samhället.
Torbjörn går igenom den föres lagna budgeten.

Beslut: Årsmötet antar verksamhetsplan och godkänner den föreslagna budgeten
15. Val av styrelse
Beslut:

Ordförande:

Lage Grankvist omval 2 år

Styrelseledamot:

Britt-Marie Malm

omval 2 år

Anette Sundin

nyval 2 år

Johanna Eriksson

nyval 2 år

Torbjörn Olofsson

I år

Birgitta Johansson

1 år

Mikael Sandlund

1 år

Anna Sauren

omval 1 år

Mats Hansi

nyval 1 år

Kvarstår från föregående år:

Suppleanter:

16. Val av en förtroendevald revisor och en revisorssuppleant eller om verksamheten så kräver en
auktoriserad revisor
Beslut:

Revisor:

Marjet Gustavsson

1 år

Suppleant:

Dick Gordon

l år

17. Val av två ledamöter till valberedningen, kan utgöras av styrelsen
Beslut:

Valberedning:

Thomas Johansson

1 år

Henrik Axelsson

1 år

18. Övriga frågor
Mötet talar om hur föreningen tänker kring digitala lösningar och utveckling

19. Avslut
Lennart Gustavsson avslutar mötet och tackar för allas deltagande i mötet samt tackar den avgående styrelse.
Mötet tackar mötets ordförande för ett lysande ledarskap under mötet.

Britt-Marie Malm
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Marjet Gustavsson
Justerare

Justerare

