Årsmötesprotokoll Parkinson Östergötland
20210323 Fontänen Linköping
1. Ordförande Thomas Berggren hälsade de närvarande medlemmarna
( 24 st) välkomna och öppnade mötet.
2. Till ordförande för mötet valdes Thomas Berggren.
3. Till protokollförare utsågs Staﬀan Carlegrim.
4. Till rösträknare valdes Staﬀan Carlegrim.
5. AG jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Torvald
Engvall och Kent Madsén.
6. I kallelsen bifogad dagordning godkändes.
7. Ifylld närvarolista godkändes som röstlängd.
8. Personlig kallelse Tll årsmötet befanns utlyst i behörig Td.
9. Styrelsens verksamhetsberäGelse föredrogs av sekreteraren och lades
Tll handlingarna.
10. Kassören KersTn Kalered redogjorde för ekonomin. Kassabehållningen
vid årets slut blev 306458:- Bidragen under året: från Förb. c:a 40 tkr.
Från Region 46 tkr.
.
11. Revisorernas beräGelse lästes upp av Torvald Engvall Räkenskaperna
befanns i god ordning och ﬁck godkännande.
12. 2020-års kassabehållning beslöts överföras som ingående balans
2021.

13. Med de upplästa rapporterna som grund beviljades styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna året.
14. Verksamhetsplanen presenterades av sekreteraren .Den pågående
pandemin avgör även deGa år vad som får och kan arrangeras. I
samband med planen framfördes önskemål om aG lägga förslag före
årsmötet och få dem publicerade på hemsidan m.a.o. Tllämpa
moTonsförfarande som beskrivs i stadgarna. Förslag om enkät Tll
medlemmarna för aG ta del av önskemål. Styrelsen tar Tll sig
förslagen.
15.Arvoden för uppdrag Tllämpas inte.
16.TelefonersäGningar utgår inte.
17.Rese ersäGning utgår vid längre resa .Likaså kostnadsers. för hotell vid
representaTon.
18.Val: Thomas Berggren omvaldes som ordförande. Manda_d 1 år
KersTn Kalered omvaldes i styrelsen. Manda_d 2 år.
MiGe Trygg, Hans Carlsson och Staﬀan Carlegrim har mandat Tll 2022
Ersä>are Tll styrelseledamöter 2 st forbarande vakant.
Revisorer: Omval av Torvald Engvall och Kent Madsén. Mandat 1 år
Revisorersä>are utsågs inte.
Valberedning: Nyval Paulina Sotek och Lars Falkman. Agneta
Hernström åtog sig aG vara mentor Tll den nya valberedningen.
19.Förslag om medlemsavgider Tll förbundsstyrelse. Inget beslut
faGades.
20.Förslag Tll budget presenterades av kassören. Coronan har forbarande
inﬂytande på verksamheten. Godkändes.
21.MoToner/övriga frågor. Inga moToner inkomna. Förslag aG ekonomisk
redovisning presenteras före årsmöte på hemsida Tllsammans med
övriga handlingar. Torvald Engvall beskrev eG digitalt projekt (zoom)
som strokeföreningen i Örebro har genomfört. Cirka en järdedel av

deltagarna vid årsmötet visade intresse för projekt av liknande
karakter i Parkinson Östergötland
22.Styrelsen hade inga yGerliga förslag än de som angavs i
verksamhetsplanen
23.Inga ombud utsågs Tll andra organisaToner.
24.Ombud Tll förbundets kongress. Styrelsen ﬁck förtroende aG utse
ombud.
25.Nästa års årsmöte hålls före sista februari 2022
26.Mötet avslutas .Före mötets slut erinrade ordföranden om de
medlemmar som avlidit under 2020 och anbefallde en minuts tystnad
aG hedra Deras minne.
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