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  REUMATIKERFÖRENINGEN BERGSLAGEN 

  ÅRSMÖTESPROTOKOLL  

  2021-02-14 

 

Plats  Café Linden, Lindesberg 

 

 

§  1  Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Cathie Östlund öppnade mötet och hälsade välkomna. 

 

§  2  Parentation 

Parentation genom ett tänt ljus och en tyst minut hölls över dem som avlidit under verksamhetsåret. 

 

§  3  Fastställande av dagordning 

Mötet beslutade godkänna föreliggande dagordning.    Beslut 

 

§  4  Fråga om mötet har kallats i stadgeenlig tid och ordning 

Kallelse har skett enligt föreningens stadgar. Godkändes av mötet.   Beslut 

 

§  5  Fastställande av röstlängd 

20 medlemmar har poströstat. Godkändes av mötet.    

 

a) Val av mötesordförande Reidar Johansson 

b) Val av mötessekreterare Ulla Sölverud 

c) Val av två protokollsjusterare att jämte ordförande justera protokollet  

   Christina Ljungsten och Gunnar Ljungsten 

d) Val av två rösträknare Christina Ljungsten och Gunnar Ljungsten Beslut 

    

§  6  Genomgång av verksamhets-, ekonomi- och revisionsberättelse 

Mötesordförande Reidar Johansson föredrog verksamhetsberättelsen. Det påpekades att antalet medlemmar 

var felakigt då vi fått fel uppgifter från förbundet tidigare. Det rätta antalet skall vara 195 medlemmar per 

2020-12-31. 

Kassören Margareta Olsson redogjorde för de ekonomiska transaktionerna samt ingående och utgående 

balanser. Resultat 2020 blev ett överskott på nära 2 500 kr 

Revisorn Gunnar Ljungsten föredrog revisionsberättelsen. 

Allt godkändes och lades till handlingarna.    Beslut 

 

§  7  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.   Beslut 

 

§  8  Beslut om omkostnadsersättningar för styrelsens ledamöter, webbmaster,  

  valberedning samt riktlinjer för dessa 

Margareta Olsson redogjorde för summorna som är samma ersättning som tidigare år. Mötet godkände 

ersättningen.       Beslut 

 

§  9  Verksamhetsplan och budget för 2021 

Verksamhetsplanen för 2021 är helt beroende av pandemins utveckling, men vi hoppas att de mesta 

aktiviteterna ska kunna återupptas under hösten, då vaccinationen har nått de flesta av våra medlemmar. 

Under våren försöker vi få igång några utomhusträffar på olika ställen som har meddelats i vårt 

medlemsblad utsänt per post till samtliga medlemmar. 

 Margareta Olsson föredrog budgetsiffrorna som också de är beroende av hur snabbt olika verksamheter kan 

komma igång. 

Mötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för 2021.   Beslut 



 

 

2 

2 

 

 

§  10  Beslut om antal styrelseledamöter 

5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare beslutades att ha även i fortsättningen.  Beslut 

 

§ 11  Val av: 

a) styrelseledamot   2 år Margareta Olsson 

b) styrelseledamot (fyllnadsval) 1 år Birgitta Boback 

c) 2 ersättare  1 år Christina Ljungsten 

1 ersättare vakant  Beslut 

 

(kvarstår i styrelsen 1 år: Ulla Sölverud och Cathie Östlund) 

 

d) 2 revisorer  1 år Johnny Spjuth 

Christer Forsberg 

            revisorersättare  1 år Ingrid Berglund  Beslut 

 

e) 3 ombud till distriktets rep skap Cathie Östlund 

    Ulla Sölverud 

    Christina Ljungsten   

ersättare till dessa   Margareta Olsson 

    vakant 

   vakant  Omedelbar justering 

 

f) valberedning, 2 st   vakans 

Styrelsen söker valberedare under året. 

 

§ 12  Nomineringar till Reumatikerdistriktet 

a) ordförande  2 år Helena Flodström 

b) ledamot   2 år Marie Sinkkonen 

c) ledamot/studieorganisatör 2 år Cathie Östlund 

d) 2 revisorer  1 år Inga förslag 

e) Revisorersättare  1 år Inget förslag  Omedelbar justering 

 

§ 13  Motioner 

Inga motioner föreligger. 

 

§ 14  Förslag till styrelsen 

Inga förslag föreligger. 

 

§ 15  Avslutande 

Mötesordföranden avslutade årsmötet och tackade för visat intresse. Han avtackades med en blomma. 

 

 

 

 

Ulla Sölverud  Cathie Östlund  Reidar Johansson 

Mötessekreterare  Ordförande § 1-5  Ordförande § 6-15 

 

 

 

 

Christina Ljungsten  Gunnar Ljungsten 
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Protokolljusterare  Protokolljusterare 

 


