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Medlemsinformation

Parkinson Uppland

Ordforande
Parkinson Uppland och
Uppsala Parkinsonförening
Göran Einarsson
E-post:
gevvsab@yahoo.se
Mobil: 070-339 25 71
Norrtälje Parkinsonförening
Olle Undmark
Mobil 070-246 49 59
olle.und@hotmail.com
Bålsta Parkinsonförening
Kåre Ericsson
kare.ericsson@gmail.com
Mobil : 0709-66 30 10
Kontaktperson
Enköping
Lena Gårdh-Sjöman
Mobil: 0707-98 35 52
L.gardh@hotmail.com
Parkinsonsköterska Uppsala
tel. 018-611 50 03
Telefonsvar

YP - Yrkesverksamma med

Parkinson
Britt-Marie Eriksson
Mobil:070-527 84 10

Qvinnor med Parkinson
Ann Segerberg
tel. 018-46 33 13
(vilande)
Anhörigcentrum Uppsala
S:t Persgatan 10 A
tel. 018– 727 92 00
uppsala.se/anhorigcentrum

Parkinson Uppland hemsida
uppland.parkinsonforbundet.se

Medlemsantal 1 Mars 2017Uppland 475

INFORMATION OM DET AKTUELLA
LÄGET I PARKINSON UPPLAND.

.

All verksamhet står stilla tills vidare. Träffpunkten är stängd,
boxning och pingis är också stängt. Rehabgymnastiken är under omförhandling med vårdcentralen och regionen.
Vi skall städa upp lite ogjorda beslut som har orsakats av Coronasmittan. I föreningen Parkinson Upplands medlemsinformation mars 2020 inbjöds till extra årsmöte 2020-03-19 eftersom ett fullständigt bokslut ej fanns tillgängligt vid tiden för
det ordinarie årsmötet 2020-02-27.
På grund av coronavirusets spridning och de rekommendationer beträffande personer som myndigheterna i detta sammanhang presenterat, har vi beslutat att inte genomföra det extra
årsmötet som aviserat utan istället låta föreningens medlemmar ta ställning till de resterande delarna av föreningens resultat för budgetåret 2019 med hjälp av ett per capsulamförfarande som vi avser starta inom kort.
Följande handlingar för Parkinson Uppland presenteras:
2019-01-01 —2019-12-31 Resultaträkning
2019-01-31— 2019-12-31 Balansräkning
2020-03-10 Revisionsberättelse (Harry Lundström)
Årsmötesprotokoll. Om du accepterar det föreslagna protokollet behöver du inte göra något. Har du synpunkter eller frågor
ring Göran Einarsson mobil:070-339 25 71 eller e-post:
gevvsab@yahoo.se. Svara senast 15 Augusti.
Göran Einarsson
Ordförande

Leif Nilsson
Sekreterare

Vill du hjälpa oss att spara pengar åt föreningen?
Det här utskicket med information går ut med post till samtliga fullbetalande medlemmar..
Bara portokostnaden för utskicket slutar på 3.275::- Vi kan banta den summan om vi utnyttjar
e-post. Ett enkelt sätt för att få rätt e-postadress är att du skickar ett mail till mig
gevvsab@yahoo.se
Då får jag din rätta adress och kan lita på att posten kommer fram. Glöm inte att skriva ditt
eget namn så jag vet vem som är avsändare. Det finns många slantar att spara där.

PARKINSON UPPLAND (organisations nr 817606-4098)
RESULTATRÄKNING
TILLGÅNGAR
180101
-181231
3010 Medlemsavgifter
3987 Landstingsbidrag
3990 Övr intäkter oh ersättningar
Summa intäkter
KOSTNADER
4010 Medlemsinfo/inköp
4210 Lokalföreningar
4230 Övriga organisationer
5810 Resekostnader 5900 Annonser
6110 Kontorskostnader
6230 Datakommunikation
6250 Porto
6470 Möten/konferenser
6480 Utbildning
6570 Bankkostnader
6991 Övriga kostnader
6993 Lämnade bidrag
Summa kostnader
FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter
ÅRETS RESULTAT

59680
0
0
59680

81680
0
0
81680

-14333
-45624
-520
-2617
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-1107
-0
-0
-67394

--12556
-46592
-520
-2617
-0
-0
-0
-0
-7000
-0
-1100
-0
-0
-70385

0
-7714

0
-11295

PARKINSON UPPLAND (organisations nr 817606-4098)
BALANSRÄKNING
2018.12.31
plusgiro
bank sparkonto
SUMMA TILLGÅNGAR

190101
-191231

27425
17884
45309

2019.12.31
38720
17884
56604

PARKINSON UPPLAND (organisations nr 817606-4098)
BALANSRÄKNING 2018.12.31 2019.12.31
plusgiro
bank sparkonto

27425
17884

38720
17884

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL
Vid årets början
Bal. resultat

45309

56604

-17919
-19676

-7714
-37595

Årets resultat

--7714

-11295

Summa eget kapital
SKULDER
Övriga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-45309

-56604

0
-45309

0
-56604

Protokoll fört vid Parkinson Upplands årsmöte torsdag 27 februari 2020
§ 1Årsmötet öppnades av Göran Einarsson
Bortgångne Terje Helland hedrades med en tyst minut
§ 2Ingmar Alm valdes till ordförande för årsmötet
§ 3Valdes Bertil Jansson till årsmötets sekreterare
§ 4 Som röstlängd fastställdes den upprättade närvarolistan
§ 5Till justerare och rösträknare valdes Harry Eriksson
§ 6Förklarades årsmötet behörigen utlyst
§ 7Förslaget till dagordning godkändes
§ 8Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs, godkändes och lades till handlingarna
§ 9Styrelsens ekonomiska redovisning kunde inte behandlas därför att försöket att
finna någon som var villig att åta sig uppdraget som revisor hade misslyckats. Beslutades att styrelsen snarast löser problemet med revisor och kallar till ett extra årsmöte senast 15 april 2020 för behandling av § 9 t.o.m. § 13
På grund av coronavirusets spridning och de rekommendationer beträffande personer i
riskgrupp som myndigheterna presenterat, har vi beslutat att inte genomföra det extra årsmötet som aviserats utan i stället låta föreningens medlemmar ta ställning till
de resterande delarna av föreningens resultat för budgetåret 2019 med hjälp av ett
per capsulam-förfarande, som vi avser starta inom kort
Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse på annan plats
§ 10 Fastställdes och godkändes revisionsberättelsen efter redovisning av Harry Lundström
§ 11 Fastställdes styrelsens balans- och resultaträkning. Överföres årets resultat i löpande räkning till det kommande budgetåret
§ 12 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
§ 13 Fastställdes styrelsens budget för innevarande budgetår
§ 14 Fastställdes innevarande års verksamhetsplan
§ 15 Inga arvoden utgår
§ 16 Beträffande reseersättning gäller statlig norm. 18,50/mil Telefonersättning utgår ej
§ 17 Väljes Göran Einarsson till ordförande för en tid av ett år
§ 18 Valdes 3 ledamöter för en tid av två år. Olle Undmark, Sten Falkner och Kåre Ericsson
§ 19 En suppleant till styrelsen: vakant. Förslag att det till nästa år utgår
§ 20 Val av revisor. Det finns i nuläget inget namn. Styrelsen hanterar frågan och den
kopplas till § 9 t.o.m. 13
§ 21 Val av revisorssuppleant. Vakant
§ 22 Årsmötet beslöt att till valberedning välja 3 personer: Lena Gård Sjöman, Hans
Jansson och Monica Jansson (sammankallande)
§ 23 Beslutades att styrelsen utser ombud till förbundets konferenser
§ 24 Föreslås oförändrad medlemsavgift till förbundet
§ 25 Inga motioner har inkommit
§ 26 Det fanns inga övriga frågor. Leif Nilsson frågade varför hans namn saknades i undertecknandet av verksamhetsberättelsen. Göran bad om ursäkt för misstaget. Mötet
avslutades.
Vid protokollet
Justeras
Bertil Jansson

Ingmar Alm

Harry Eriksson

Avsäändare och
Ansvarig utgivare
Göran Einarsson
Vitkålsgatan 95 C
754 49 Uppsala

Budget
Parkinson Uppland 2020
konto

namn
intäkter
3010 medlemsintäkter
3020 regionbidrag

budget 2020

budget 2019

70000
10000

3350 kommunbidrag
3360 reklam&sponsring
3900 övriga bidrag, gåvor
extra anslag
summa intäkter

0
0
87500

utgifter
4110 information
inf&utb.vårdpersonal
4210 utbet medlemsavg.
4230 medlemsavg andra org
5010 hyror
5810 resekostnader
5910 annonsering

10000
0
45000
1000
2000
5000
5000

6070 gåvor
6110 kontorsmaterial
6250 porto
6560 kosultarvode
6570 bankavgifter
6450 årsmöten
summa kostnader

4000
2000
2000
500
2000
7000
85500

underskott/överskott

7500

2000

70000
17000

7500
0
3000 frivillig kollekt
2250
99750

10000 information (medlemsblad)
0
45000 m
1000 arrangemang, kurser, julträff
2000
6000
5000
blommor o. dyligt till föredrags4000 hållare
2000 papper, toner
2000
750 bokföring licens
2000
7000
86750

13000

