Årsmöte 2019-02-26
Parkinson Örebro län

Protokoll för Årsmöte i Parkinson Örebro län
Tisdagen den 26 februari 2019
Årsmötet hölls i Brukarhuset i Mellringe Örebro. Ett drygt trettiotal
medlemmar var närvarande.
1

Mötets öppnande
Ordförande EvaBritt Runfeldt hälsade välkommen till årsmötet

2.

Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Eva-Lena Jansson

3.

Anmälan av styrelsens val av protokollförare
Pernilla Haverås var utsedd

4.

Val av rösträknare
Valdes Solbritt Ring och Ann-Marie Hansson

5.

Val av justerare, som tillsammans med årsmötets ordförande justerar protokollet
Valdes Solbritt Ring och Ann-Marie Hansson

6.

Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7.

Upprop och fastställande av röstlängd
Mötets ordförande konstaterade att av 33 närvarande är 32 medlemmar i Parkinson
Örebro län.

8.

Fråga om mötets behöriga utlysning
Svar ja, handlingarna postades den 30 januari.

9.

Styrelsens Verksamhetsberättelse
Bil 1
Mötets ordförande Eva-Lena Jansson läste upp rubrikerna till de olika verksamheterna
och mötet fick ställa frågor. År 2018har styrelsen bestått av 6 ledamöter plus ordföranden
och har haft 10 sammanträden.
EvaBritt Runfeldt deltog i ordförandekonferensen i maj 2018 i Lund. Pernilla Haverås
och Lars Ersäng deltog i Yngre Parkinsonträffen i Höllviken, Malmö. EvaBritt Runfeldt
och Kristina Hagström deltog i en regional konferens i Uppsala, initierade av förbundet.
Verksamhetsberättelsen godkändes sedan.

10.

Styrelsens Ekonomiska redovisning
Föredrogs av Kristina Hagström och godkändes

Bil 2
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11.

Revisorernas berättelse
Föredrogs av Linnéa Brynvall, som konstaterade att allt var i god ordning och
förordade styrelsens ansvarsfrihet.

12.

Fastställande av balans och resultaträkning samt disposition av årets resultat.
Beslutades att fastställa balans och resultatrapporten för 2018
samt att vinsten överförs i ny räkning.

13.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

14.

Verksamhetsplan samt fastställande av lång och kortsiktiga mål.
Verksamhetsplanen föredrogs av EvaBritt Runfeldt.
Föreningen fortsätter att arbeta med olika typer av aktiviteter, medlemsmöten etc.
En planering är att också värva fler medlemmar genom vårt utbud av aktiviteter..

15.

Val
a, Till ordförande valdes på ett år
b. Ledamöter på två år,

Eva-Britt Runfeldt

Bil 3

Bil 4

omval

Kristina Olsson
kvarstår 1år
Pernilla Haverås, sekr kvarstår 1år
Kristina Hagström
Ingemar Olofsson

omval 2år
omval 2år

c. Till ersättare på ett år valdes

Lars Ersäng
Helena Sunvisson

omval
omval

d. Till revisorer på ett år valdes

Anders Nilsson ordf. omval
Linnea Brynvall
omval

e. Till revisorsuppleant på ett år valdes

Leif Olenius

f. Till valberedning valdes

Eva Fryxel
samank.omval
Eva-Lena Jansson
nyval

nyval

Eva-Lena Jansson föreslogs också som ersättare, men tackade nej.
16. Fastställande av budget för det kommande året
presenterades av Kristina Hagström.
Bilaga 5, saknades, varför mötet beslutade att denna ska läggas ut på hemsidan:
www.parkinsonforbundet.se/orebro samt presenteras på nästa medlemsmöte.
Mötet godtog denna lösning.

Bil 5
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17. Behandling av inlämnade Motioner till Styrelsen,
Inga motioner har kommit in
18

Styrelsens övriga förslag till årsmötet
Deltagande i 2019 år kongress.

19, Val av ombud till förbunds Kongress den 18-19/5 2019 i Nacka
Årsmötet föreslog EvaBritt Runfeldt, Pernilla Haverås och Lars Ersäng.
De accepterade och kunde väljas av mötet.
20.

Nästa års Årsmöte

21.

Årsmötet avslutades

Frågan om nästa års årsmöte hänsköts till styrelsen att besluta.

Årsmötet övergick sedan till den mera lättsamma avdelningen.
Förtäring som bestod av en Italiensk buffé och kaffe och kaka.
Hälsobro och Dans för Parkinson berättade om sina verksamheter.

Justeras :
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