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Protokoll för årsmöte. Parkinson Örebro län
Onsdagen den 24 februari 2021

1. Mötets öppnande.
Ordföranden i Parkinson Örebro län, EvaBritt Runfeldt hälsade
välkommen till årsmötet som i år hölls digitalt via Zoom.
2. Val av ordförande för årsmötet. Till ordförande för årsmötet valdes
Eva-Lena Jansson.
3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare: EvaBritt Runfeldt
4. Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Eva Fryxell och Lars Ersäng
5. Val av justerare, att tillsammans med årsmötets ordförande justera
protokollet valdes Eva Fryxell och Lars Ersäng.
6. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
7. Upprop och fastställande av röstlängd
Mötets ordförande konstaterade att de 18 närvarande är medlemmar
i Parkinson Örebro län och röstberättigade.
8. Fråga om mötets behöriga utlysning
Svar ja, handlingarna postades via brev till de som inte har e-post
den 26 januari och samma dag via e-post till de som angett
mailadress. Detta enligt beslut från årsmötet 2020.
9. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Bil. 1
Mycket var annorlunda under 2020, Coronapandemin och de
restriktioner som följde gjorde att det mesta som planerats inte kunde
genomföras.
Styrelsen har under 2020 sett ut som följer:
Ordförande EvaBritt Runfeldt
Kassör Kristina Hagström
Sekreterare Eva-Lena Jansson
Ledamot Kristina Olsson
Ledamot Ingemar Olofsson
Suppleant Frank Norberg
Suppleant Helena Sunvisson
Suppleant Pernilla Haverås
Styrelsen hade 4 sammanträden och endast det första av årets
planerade medlemsmöten kunde genomföras.
De regionala konferenser som förbundet planerat genomfördes
digitalt liksom årets ordförandekonferens. EvaBritt Runfeldt och
Kristina Hagström deltog.
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De aktiviteter som vi vanligtvis sett som något regelbundet
återkommande och stimulerande för våra medlemmar blev till något
att längta till i en framtid utan de restriktioner som pandemin orsakat.
Boxningen kunde under sommaren delvis träna utomhus och
Friskvård, balans och kroppskännedom pågick med reducerad skara,
endast 5 i varje omklädningsrum fram till oktober.
Vid årsskiftet hade föreningen 226 betalande medlemmar, varav 139
Parkinson sjuka.
Endast 2 informationstillfällen genomfördes under årets första
månader.
Föreningen har varit representerad vid brukarträffar som
neurologkliniken kallat till av EvaBritt Runfeldt, Helena Sunvisson och
Eva-Lena Jansson samt vid liknande träffar i Lindesberg för Norra
sjukvårdsområdet av EvaBritt Runfeldt och Lisbeth Axelsson.
10. Styrelsens ekonomiska redovisning.
Bil. 2
Föredrogs av Kristina Hagström och godkändes.
11. Revisorernas berättelse
Föredrogs av Lars Ersäng som konstaterade att allt var i god ordning
och förordade ansvarsfrihet.
12. Fastställande av balans och resultaträkning samt
Bil. 3
disposition av årets resultat.
Årsmötet beslutade att fastställa balans och resultatrapporten för
2020. Vinsten 49.581:60 kr förs in i ny räkning.
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2020
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år. Bil. 4
Bilagda verksamhetsplan bygger på förra årets och med reservation
att vi inte vet när samhället kan öppna upp och vad som gäller när det
sker, så är det vad verksamheten utgår från. Styrelsen kommer att
följa utvecklingen. Det kan bli aktuellt med digitala möten även för
medlemsmöten.
15. Val. Eva Fryxell föredrog valberedningens förslag.
Till styrelse valdes enligt följande:
Ordförande
EvaBritt Runfeldt
omval 1 år
Ledamot, kassör
Kristina Hagström
kvarstår 1år
Ledamot
Frank Norberg
nyval 1 år
Ledamot
Eva-Lena Jansson
omval 2 år
Ledamot
Pernilla Haverås
nyval 2 år
Suppleant
Suppleant

Helena Sunvisson
Christer Lundberg

omval 1 år
nyval 1 år

Revisorer

Lars Ersäng
Ann-Mari Hansson
Leif Olenius
Kristina Olsson

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
nyval 1 år

Revisorssuppleant
Valberedning
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16. Budget
Bil. 5
Föredrogs av kassör Kristina Hagström och fastställdes.
17. Motioner
Inga motioner har kommit in.
18. Övriga förslag
Styrelsen har inga övriga förlag
19. Val av ombud till andra organisationer är inte aktuellt.
Pernilla Haverås kvarstår som representant från oss i
Referensgruppen för Funktionshinder.
20. Val av ombud till Parkinsonförbundets kongress den 22 maj. I år
kommer den att ske digitalt. Antalet ombud utgår från medlemsantal.
Vi kan utöver ordförande EvaBritt Runfeldt delta med tre ombud.
Pernilla Haverås, Lars Ersäng och Frank Norberg valdes.
Kristina Hagström deltar som ledamot i förbundsstyrelsen och EvaLena Jansson är föreslagen till ordförande på kongressen.
21. Avslutning
Årsmötet avslutades med att avgående ledamöter: Kristina Olsson
och Ingemar Olofsson avtackades med blomstercheckar liksom Eva
Fryxell.
Som ett tack till alla deltagare i årets digitala årsmöte finns en bok,
utgiven i samband med Parkinsonfondens 25-årsjubileum att hämta
nästa gång det blir möjligt att ses på ett medlemsmöte eller genom att
kontakta EvaBritt Runfeldt.

---------------------------------------EvaBritt Runfeldt,
sekreterare för mötet

------------------------------Eva-Lena Jansson
ordförande för mötet

---------------------------------------Eva Fryxell
justeringsman

------------------------------Lars Ersäng
justeringsman
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