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PROTOKOLL ÅRSMÖTE för HJÄRNKOLL VÄSTERBOTTEN 

2019-04-27 

Aspgården ramplj usallen 5, Umeå 

1. Mötets öppnande 

Birgitta Johansson öppnar mötet och hälsar välkommen. 

2. Fastställande av röstlängd 

Beslut: Årsmötet fastställer röstlängden, se bilaga 

3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande 

Beslut: Årsmötet godkänner kallelsen t ill årsmötet. 

4. Godkännande av dagordningen 

Beslut: Årsmötet godkänner dagordningen 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Beslut: Årsmötet väljer till ordförande Jan-Olov Forsen och till sekreterare Britt-Marie 
Malm. 

6. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Beslut: Årsmötet väijer Max Malm till justerare och Torbjörn Olofsson till justerare 

och rösträknare. 

7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

Arvfondsprojektet Välkommen Hemifrån presenteras av projektledare Mats Hansi. 

Torbjörn Olofsson går igenom verksamhetsberättelse och föreningens 
ekonomiska berättelse. Det ges möjlighet att ställa frågor på vilka Torbjörn 
förklarar på ett förståeligt sätt. Årsmötet uppmärksammas på att 
revisionskostnaden är högre detta år då det krävts att ekonomin styrts upp 
ytterligare. 

Beslut: 

Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen och de 
läggs därvid till handlingarna. 

8. Revisor berättelse 
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Torbjörn Olofsson läser revisorns berättelse där denne föreslår ansvarsfrihet 

för styrelsen. 

9. Fastställande av balansräkning 

Beslut: Årsmötet fastställer balansräkningen. 

10. Styrelsens ansvarsfrihet 

Beslut: Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

11 . Behandling av motioner 

Inga motioner har inkommit. 

12. Behandling av förslag till stadgeändring 

Beslut: §5 första stycket får följande lydelse -Styrelsen har att mellan årsmötena 
leda föreningens löpande verksamhet och förvalta dess tillgångar. Styrelsen skall 
bestå av ordförande och minst 3 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. 

Punkt 6.2 Föreningsstyrelsen korrigeras till - Föreningsstyrelsen består av 
ordförande och minst 3 ledamöter samt 2 suppleanter som verkställer årsmötets 
beslut och leder den löpande verksamheten under året 

§7 ................... Stycket som börjar med - Vid årsmötet skall följande ärenden 
behandlas - ändring av punkt 15: 
Val av styrelse 

- Ordföranden för två år 
- Val av minst 3 övriga ledamöter för två år 

Val av 2 suppleanter till styrelsen för ett år 
Eventuella fyllnadsval 

13. Medlemsavgift 

Beslut: Medlemsavgift för 2019 är oförändrad, 100:-/medlem, förening 

såsom enskild medlem. 

14. Fastställande av verksamhetsplan och budget 

Torbjörn Olofsson informerar och går igenom den föreslagna budgeten. 
Beslut: Årsmötet antar verksamhetsplan för 2019 och godkänner budgetförslag . 

. -:;_ ... 
15. Val av styrelse 

\ ·', 
~ · Valberedningsförslag är: 

"'· 

.( Ordförande Lage Granqvist försätter som ordförande i föreningen 1 år t ill 

Fyra övriga ledamöter 

Britt-Marie Malm står kvar ytterligare 1 år. 

Torbjörn Olofsson står kvar ytterligare 1 år. 
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Birgitta Johansson nyval 2 år 

Mikael Sandlund nyval 2 år 

Suppleanter: 

Gunilla Brändström nyval 1 år 

Anna Sauren nyval 1 år 

Beslut: Årsmötet godkänner valberedningens förslag. 

16. Val av en förtroendevald revisor och en revisorssuppleant eller om 

verksamheten så kräver en auktoriserad revisor 

Valberedningen föreslår: 

Ordinarie revisor: Anette Sundin 

Suppleant: Dick Gordon 

Auktoriserad revisor: Revisionsbyrån PWC där så krävs. 

Beslut: Årsmötet godkänner de föreslagna revisorerna samt revisionsbyrån PWC. 

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

Mötet föreslår: 

Thomas Johansson 

Johanna Eriksson 

Beslut: Årsmötet godkänner förslaget. 

.:J 8. Övriga frågor 

Torbjörn Olofsson tackar Jan-Olov Forsen, Bertil Jonsson och Mats Hansi med 

blommor . 

19. Avslut 

Mötets ordförande Jan-Olov Forsen avslutar mötet och tackar alla som deltagit. 

Britt-Marie Malm 
Sekretera.r.e ,;J I 

7/)/ A /;f!ltM-z/ 
Wn/& sson 

re 
Max Malm 
justerare 
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Bilaga 

Röstlängd vid Hjärnkoll Västerbotten årsmöte 2019-04-27 Aspgården, Rampljusallen i 

Umeå 

Ombudslista och närvarolista vid Hjärnkoll Västerbotten årsmöte 2019-04-27 

Ombudslista med rätt att rösta: 

Eva Andersson, Umeå Ombud 

Max Malm Ombud 

Eva Andersson, Skellefteå Ombud 

Annika Lundberg Ombud 

Birgitta Westermark Ombud 

Anna Saur'en Ombud 

Övriga närvarande: 

Torbjörn Olofsson 

Bertil Jonsson 

Mats Hansi 

Kent Lundholm 

Solbritt Hellberg 

Mikael Sandlund 

Jan-Olof Forsen 

Gunilla Brändström 

Mats Arntzen 

Johanna Eriksson 

Britt-Marie Malm 

Birgitta Johansson 
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