Protokoll fört vid årsmöte med Parkinson Gotland den 28 februari 2016
Plats: Kvarteslokalen Melonen i Visby
Närvarande: 31 personer
Ordförande Laila Karlsson hälsade alla välkomna.
Det hölls en tyst minut för de av föreningens medlemmar, som avlidit under året.
Därefter förklarade Laila Karlsson årsmötet för öppnat.
§1
Val av ordförande för årsmötet.
Lars Gustafsson valdes till mötesordförande.
§2
Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
Ann-Kristin Askengren valdes till protokollförare.
§3
Val av rösträknare
Mötesordförande föreslog att de personer som kommer att väljas som justerare också kan agera som
rösträknare om mötet skulle behöva rösträknare. Beslutades att göra så.
§4
Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet.
Bojan Larsson och Allan Larsson valdes till justerare.
§5
Fastställande av dagordning.
Beslutades att tillföra en punkt ”Övriga frågor”. Denna punkt tas upp mellan punkt 22 och 23.
Punkterna 23 och 24 får då ändrade nummer. Med denna ändring beslutades att fastställa
dagordningen för årsmötet.
§6
Upprop och fastställande av röstlängd.
Beslutades att fastställa röstlängd vid behov.
§7
Fråga om årsmötets behöriga utlysning.
Beslutades att godkänna kallelsen till årsmötet.
§8
Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2015 föredrogs av Lars Gustafsson. Beslutades att lägga berättelsen med
godkännande till handlingarna.
§9
Styrelsens ekonomiska redovisning
Resultaträkning och balansräkning föredrogs av Margit Thomasson. Beslutades att med godkännande
lägga dessa båda till handlingarna.
§ 10
Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp av Ann-Kristin Askengren. Beslutades att lägga berättelsen till
handlingarna.
§ 11
Fastställande av balans och resultaträkningar samt disposition av årets resultat.
Beslutades att fastställa balans- och resultaträkning samt att balansera årets resultat -12982 kr i ny räkning.
§ 12
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutades att bevilja styrelsen för Parkinson Gotland ansvarsfrihet för året 2015.

§ 13
Redovisning av kommande års verksamhet.
Den föreslagna verksamhetsplanen gicks igenom. Många är aktiviteterna som planeras under
kommande verksamhetsåret. Se kompletteringar under punkten övriga frågor.
Studiecirkel, gymnastik och bassängträning fortsätter.
Medlemsträffar på Världsparkinsondagen och sensommarträff planeras.
Styrelsen fortsätter med medlemsvärvning, att informera på äldreboenden och vårdinrättningar.
Det blir återigen utställning under Almedalsveckan av Brainbus.
Beslutades att fastställa verksamhetsplanen.
§ 14
Fastställande av arvoden.
Beslutades att utöka kostnadsersättningar för 2016 till en summa av 6000 kr som styrelsen fördelar
inom sig.
§ 15
Fastställande av telefonersättningar.
Beslutades att ingen ytterligare telefonersättning skall utgå.
§ 16
Fastställande av reseersättningar.
Beslutades att fastställa reseersättningen för 2016 till det enligt RSV skattefria rekommenderade
belopp, för närvarande 18:50 kr/mil. Detta gäller inte bara för styrelsemedlemmar utan även för utsedd
person av styrelsen i tillämpliga fall.
§ 17
Val
Mötet beslutade att välja:
a som ordförande:
b som ledamot:
c som ledamot:
d som suppleant:
e som suppleant:
f som suppleant:
g som suppleant
h som revisor:
i som revisor:
j som ersättare för revisor:
k som valberedning:

Laila Karlsson, med mandattid på ett år (omval).
Margit Thomasson, med mandattid på två år (omval)
Christina Johnnysdotter med mandattid på två år (omval)
Gertrud Hermansson, med mandattid på ett år (omval)
Bengt Wramner, med mandattid på ett år (omval)
Evert Gahnström, med mandattid på ett år (omval)
Kristina Wramner, med mandattid på ett år (nyval)
Ranita Gustavsson, med mandattid på ett år (omval)
Ann-Kristin Askengren, med mandattid på ett år (omval)
Stig Skallak, med mandattid på ett år (nyval)
Eva Palmgren kommer att vara styrelsen behjälplig med
valberedningsarbete. ÄR dock inte formellt vald som valberedning. Det
efterfrågas input i denna fråga också från övriga medlemmar.

§ 18
Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift
Förslag ligger från förbundet på att fullvärdig medlem ska betala 300 kr (inklusive tidning) och 100 kr
för stödjande medlem. Beslutades att stödja detta.
§ 19
Fastställande av budget för innevarande år
Beslutades att fastställa styrelsens förslag till budget för år 2016.
§ 20
Behandling av motioner till årsmötet
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 21
Styrelsens övriga förslag till årsmötet
Styrelsen hade inga övriga förslag till årsmötet.
§ 22
Val av ombud till andra organisationer.
Beslutades att låta styrelsen välja ombud till andra organisationer.
§ 23
Övriga frågor.
Som redan nämnts i Verksamhetsplanen, så pågår redan mycket aktivitet.
Studiecirkel fortsätter. Här är nästa träff i Arbetarrörelsens Hus 15 mars kl. 13:00.
När det gäller bassängträning (vattengympa) så är denna kurs i nuläget full.
När det gäller gymnastik finns platser kvar. Under våren är det måndag kl. 19-20 som gäller; i höst
blir det måndag kl. 18-19. Kostar 400 kr för ca 15 ggr.
Det finns en ny olycksfallsförsäkring för alla medlemmar i Parkinsonförbundet genom Unik
Försäkring. Omfattning, villkor och ersättning kan hittas via Parkinsonförbundets hemsida.
Gotlandsavdelningen har också fått en ny bra hemsida där Eva och Kalle Palgren gör mycket arbete.
Hemsidan nås via länk från Parkinsonförbundets hemsida.
§ 24
Val av ombud till förbundets kongress.
Detta lämnades till styrelsen att besluta om.
§ 25
Nästa års årsmöte.
Nästa årsmöte kommer att hållas 2017 före februari månads utgång. Kallelse kommer då styrelsen
fastlagt datum för detta.
§ 25
Årsmötets avslutning.
Ordförande Lars Gustafsson tackade för visat intresse och lämnade över ordet till Laila Karlsson som
delade ut Tack-blommor samt avslutade årsmötet.
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Efter förtäring vidtog sång- och musikunderhållning av Lennart och Göte, samt sedvanlig
lotteridragning.

