
Parkinson Värmland Årsmötesprotokoll 2023 

Tid: Torsdagen den 23/2  2023 kl 14:00-15:30 

Plats:  Funktionsrätts lokaler i Karlstad 
 

Mötets öppnande:  

Ordföranden hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.   

Därefter hedrades våra under året avlidna medlemmar med ett tänt ljus och en tyst minut. 

  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 Val av ordförande: Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes på styrelsens 

förslag Hilbritt Larsson. 

 

§2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare: 

 Till sekreterare för mötet utsågs den av styrelsen föreslagne Lars Johansson. 

 

§3 Val av rösträknare: Ulf Germgård och Bengt Dahlgren 

   

§4 Val av två justerare: Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs 

Ulf Germgård och Leif Lövström. 

   

§5 Fastställande av dagordning: 

 Den utskickade dagordningen fastställdes utan ändringar. Bil 2 

 

§6 Upprop och fastställande av röstlängd: Upprop gjordes. Närvarande medlemmar 

19 st. är förtecknade i bil 1.  

 

§7 Fråga om årsmötets behöriga utlysning: 

 Årsmötet befanns vara i laga ordning utlyst. Kallelse och dagordning hade 

skickats ut 2 veckor i förväg. 

 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022: 

 Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.  

 Verksamhetsberättelsen bifogas protokollet som Bil. nr 3. Där bifogas också 

verksamhetsberättelserna för Karlstad bil. 3a och Kristinehamn bil 3b. Det är i 

lokalföreningarna som det mesta arbetet på gräsnivå sker. 

 

§9 Styrelsens ekonomiska redovisning: 

 Kassörens ekonomiska redogörelse och balans och resultaträkning för år 2022 

gicks igenom. Redogörelsen, som gjordes av Kassören Sune Andersson, 

godkändes och bifogas protokollet som Bil. nr 4. 

 

§10 Revisorernas berättelse: 

 Revisorernas berättelse lästes upp av revisorn Margaretha Backlund och bifogas 

protokollet som Bil. nr 5.  

 

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: 

 Med stöd av revisorernas berättelse beviljade årsmötet styrelsen full 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. 

 

 



§12 Redovisning av kommande års verksamhetsplan: 

 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2023 lästes upp och antogs. 

Verksamhetsplanen bifogas protokollet som bil. nr. 6   

 

§13 Fastställande av arvoden: 

 Några arvoden är inte aktuella. 

 

§14 Fastställande av telefon - och datorersättningar: 

 Mötet beslutade, att liksom för föregående år, tilldela styrelsen 1500:- att fördela 

sinsemellan. 

 

§15 Fastställande av reseersättningar: 

 Mötet beslutade att reseersättningar för resa med egen bil i föreningens tjänst 

skall utgå med kronor 25:-/mil. 

 

§16 Val av: 

 Ordförande på ett år t.o.m.  2023   nyval Erik Hemmingson 

 

 Ledamöter  

 Ledamot på 2 år t.o.m. 2024 omval  Bengt DahlgrenL1 år t 

Ledamot på 2 år t.o.m. 2023 vald Sibylla Falk Andrén 

 Ledamot på 2 år t.o.m. 2024 omval Sune Andersson 

 Ledamot på 1 år t.o.m. 2023   nyval Ann-Mari Larsson 

 Ledamot på 1 år t.o.m. 2023 nyval Leif Lövström 

   

 Revisorer på ett år:  

 Revisor på ett år t.o.m. 2023 omval  Bengt Nordlund 

 Revisor på ett år t.o.m. 2023  omval  Margareta Backlund 

 Ersättare på ett år t.o.m. 2023 nyval Leif Emanuelsson 

 

 Valberedning:  

 Till valberedning på 1 år t.o.m. 2023 utsågs tillsvidare styrelsen. 

 

§17 Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift: 

 Om fråga om ändrad medlemsavgift skulle dyka upp på kongressen föreslår 

Parkinson Värmland oförändrad avgift.  

 

§18 Fastställande av budget för innevarande år:   

 Kassörens förslag till budget för 2023 gicks igenom och godkändes. Den 

balanserade på 57 000:-. Budgeten bifogas protokollet som Bil.7   

 

§19 Behandling av motioner till årsmötet: 

  Några motioner hade inte inkommit. 

 

 

 

§20 Styrelsens övriga förslag till årsmötet: 

 Några förslag hade inte inkommit. 

 

§21 Val av ombud till andra organisationer: 

 Styrelsen beslutar vilka, som skall representera Parkinson Värmland, vid varje 

enskilt tillfälle. 



 

§22 Val av ombud till förbundets kongress 

 Styrelsen utser representanter.  

 

§23 Nästa års årsmöte. Årsmötet 2024 bestämdes preliminärt till torsdagen den 22 

feb. 2024. Kl 14:00 

 

§24 Årsmötets avslutning: Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade 

mötet för avslutat och överlämnade ordet till den nyvalde ordföranden Erik 

Hemmingson, som tackade för förtroendet, att få leda Parkinson Värmland 

under 2023.  

 

Den avgående ordföranden Ulf Germgård avtackde den avgående sekreteraren 

Lars Johansson för hans 17 år som föreningens sekreterare med en blombukett. 

   

    

    

Karlstad den 23 feb. 2023 

 

 

…………………………………..  ……………………………………. 

Hilbritt Larsson   Lars Johansson 

Ordförande    Sekreterare 

 

………………………………….  ………………………................... 

  

 

 …………………………………  ………………………………….. 

Ulf Germgård   Leif Lövström 

Justerare    Justerare 

 

 


