Parkinson Västernorrland

Protokoll Årsmöte Parkinson Västernorrland
Dag och tid: söndagen den 16 februari 2020. Kl. 10:30
Plats: Hotell Höga Kusten, Sandöverken.
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Mötets öppnande och Parentation
Styrelseledamot Mona Creutziger öppnade årsmötet och hälsade välkommen. Vi
tände ett ljus och hade en stilla stund för de medlemmar som lämnat oss under året.
Val av ordförande för årsmötet
Till mötets ordförande valdes Erik Hansson.
Anmälan av styrelsens val av protokollförare
Till sekreterare valdes Mona Creutziger.
Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Karin Höiby och Ove Lindström
Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet.
Till justerare valdes Karin Höiby och Ove Lindström
Fastställande av dagordning.
Föreslagen dagordning godkändes.
Upprop och fastställande av röstlängd
Samtliga närvarande inräknades i röstlängden 21 personer. Ytterligare tre
medlemmar var representerade via fullmakter.
Frågan om årsmötets behöriga utlysning
Mötet har utlysts i Tidningen Ångermanland, via mail och på Parkinson
Västernorrlands hemsida. Mötet är behörigt utlyst.
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 lades med godkännande till handlingarna.
Styrelsens ekonomiska redovisning.
Den ekonomiska redovisningen för 2019 befanns vara utan anmärkning och lades
till handlingarna.
Revisorernas berättelse.
Revisorns berättelse lästes upp.
Fastställande av balans- och resultaträkning, samt disposition av årets
resultat.
Årsmötet fastställde balans och resultaträkningen samt förde över 2019 års resultat
till 2020.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Enligt revisorernas förslag beviljade mötet ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av verksamhetsplan för det innevarande året.
Lennart Moberg påpekar i Verksamhetsplanens punkt 3 förslag till en tydligare
formulering: ”Vi kräver att Nationella riktlinjer för vård vid Parkinsons sjukdom
följs i Västernorrland, det ska vara en jämlik vård i hela riket.” Mötet beslöt att
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fastställa av styrelsen föreslagen av verksamhetsplan för det kommande året med
Lennart Mobergs förslag till formulering i punkt 3.
Fastställande av eventuella ersättningar.
Mötet beslöt att inga arvoden betalas till styrelseledamöter.
Val av:
Efter valet består styrelsen av:
Vald antal år
Vald år
Ordförande
Roger Åkerblom
vald på 1 år
2020
Ledamot
Myrna A Åkerblom
vald på 2 år
2019
Gunnar Westin
vald på 2 år
2019
Mona Creutziger
vald på 2 år
2020
Örn Taub
vald på 1 år
2020
Revisor:
Yngve Åsen
vald på 1 år
2020
Stig Creutziger
vals på 1 år
2020
Valberedning: Lennart Moberg och Sten Petterson valda på 1 år
Fastställande av budget för det innevarande året.
Yngve Åsén föreslog att tillägga en post för inkomna medlems-inbetalningar, som
t.ex. för mat vid årsmötet. Mötet beslöt att fastställa budgeten enligt styrelsens
förslag, med ett tillägg av Yngve Åséns förslag, för budget år 2020.
Behandling av motioner till årsmötet. - Inga motioner hade inkommit.
Styrelsens övriga förslag till årsmötet. – Inga övriga förslag.
Val av ledamöter till andra organisationer. Roger Åkerblom representerar
Parkinson Västernorrland i Funktionsrätt Västernorrland.
Val om ombud till förbundets kongress. Ingen kongress i år
Årsmötets avslutning.
Mötesordförande, hedersmedlem Erik Hansson avtackades av Mona Creutziger
med en present. Avgående styrelseledamot Christer Hellström avtackades med Kurt
Edebrants diktbok. Avgående styrelseledamöter Anders Erikson och Bengt-Axel
Hörnqvist som inte kunde delta i årsmötet kommer också att avtackas med diktbok
av Kurt Edebrant.
Årsmötet avslutades av Mona Creutziger och Myrna A. Åkerblom.

…………………………………….
Erik Hansson, mötesordförande

….…………………..……….
Mona Creutziger, mötessekreterare

Protokollets justerare:
…………………………………….
Karin Höiby

……………………………….
Ove Lindström

