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Årsmötesprotokoll 2017 
 
 
Mag- och tarmföreningen i Stockholms län  
2017-03-18, Park Inn Hotel, Solna 
 
 
§1 Årsmötet öppnas 
Vice Ordförande, i Mag- och tarmföreningen i Stockholms län, Ivar Hjelm hälsar alla välkomna 
och förklarar årsmötet 2017 öppet. 
 
§2 Upprop och fastställande av röstlängd 
Britt Wideman upprättar röstlängd på årsmötet genom närvarolista och räknar till 33 stycken 
röstberättigade. Röstlängden godkänns. I efterhand kontrollräknas detta och antalet justeras till 
34 stycket röstberättigade 
 
§3 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
Henrik Almlöf läser från stadgarna; ”§5.2 Varje medlem i föreningen kallas skriftligen till årsmöte 
senast fyra veckor före årsmötet.” Första kallelsen kom 16 december 2016 och andra kallelsen 
kom 16 februari 2017, båda mer än fyra veckor före årsmötet. Årsmötet fastslår att kallelse till 
årsmötet utsänts inom stadgeenlig tid.  
 
§4 Val av ordförande för mötet 
Maria Fälth föreslås som ordförande till årsmötet. Årsmötet väljer Maria Fälth till ordförande för 
årsmötet och Ivar Hjelm lämnar härmed över ordet till mötesordförande.  
 
§5 Val av sekreterare för mötet 
Henrik Almlöf väljs som sekreterare för årsmötet.  
 
§6 Val av två justerare 
Bibi Eriksson och William Austen väljs till justerare. 
 
§7 Val av rösträknare 
Bibi Eriksson och William Austen väljs till rösträknare. 
 
§8 Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställs enligt förslag.  
 
§9 Verksamhetsberättelsen för år 2016 
Maria Fälth föredrar listan, sida för sida, rubrik för rubrik.  
Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen och lägger den till handlingarna.  
 
§10 Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2016 
Årsmötet godkänner resultat- och balansräkningen och lägger den till handlingarna.  
 
§11 Föredragning av revisorernas berättelse 
Eva Jacobsson, förtroendevald revisorssuppleant, föredrar revisorernas uttalande. 
Revisorernas berättelse läggs till handlingarna.  
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§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.  
 
§13 Fastställande av arvode och ersättning till styrelsen och revisorerna  
Valberedningens sammankallande, Eva Jakobsson, presenterar valberedningens förslag; 
 
Ordförande 18 000 kr, tidigare 14 000 kr 
Vice ordförande 6 000 kr, oförändrat 
Sammanträdesarvode 300 kr per möte 
 
Arvode för medlemsmöten, som antogs vid årsmötet 2016-03-19, utgår. 
 
Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag.  
 
§14 Val av ordinarie ledamöter 
Föreningens stadgar; ”§7.4 Föreningens styrelse skall bestå av minst fem ordinarie 
ledamöter…” 
 
Valberedningens sammankallande, Eva Jakobsson, presenterar valberedningens förslag; 
 
Jörgen Eklund för 2 år, omval.  
Britt Wideman för 2 år, nyval.  
Ann-Sofie Mellqvist för 1 år, nyval.  
 
Ivar Hjelm valdes vid årsmötet 2016-03-19 för 2 år.  
 
Valberedningen tillägger att styrelsen själva får i uppgift att utse ombud och suppleanter till 
förbundskongressen.  
 
Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag.  
 
§15 Val av suppleanter 
Föreningens stadgar; ”§7.4 Antalet suppleanter skall vara minst två.”  
 
Valberedningens sammankallande, Eva Jakobsson, presenterar valberedningens förslag; 
 
Britt-Marie Färm för 1 år, nyval. 
Arne Edström för 1 år, omval. 
Åke Hedin för 1 år, nyval.  
 
Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag.  
 
§16 Val av två revisorer, varav en auktoriserad 
Valberedningens sammankallande, Eva Jakobsson, presenterar valberedningens förslag; 
 
Staffan Svedin, Hummelkläppen AB, till auktoriserad revisor för 1 år, omval. 
Lilja Johansson Lindfors till förtroendevald revisor för 1 år, omval.  
 
Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag.  
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§17 Val av två revisorssuppleanter, varav en auktoriserad 
Valberedningens sammankallande, Eva Jakobsson, presenterar valberedningens förslag; 
 
Katarina Nyberg, Hummelkläppen AB, till auktoriserad revisorssuppleant för 1 år, omval. 
Eva Jakobsson till förtroendevald revisorssuppleant för 1 år, omval.  
 
Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag.  
 
§18 Val av valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande 
Förslag inkom om följande valberedning;  
 
Bibi Eriksson för 1 år, sammankallande. 
Tina Nellmar för 1 år. 
Cornelia Flood för 1 år. 
 
Årsmötet väljer enligt förslag till ny valberedning.  
 
§19 Behandling av inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit. 
 
§20 Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2017 
Budgetförslag presenteras. Ingen invändning förutom att namnen i noterna för bidrag inte 
stämmer. Detta kommer revideras.  
Henrik Almlöf föredrar verksamhetsplanen 2016 och svarar på frågor.  
Årsmötet fastställer budget och verksamhetsplan enligt förslag.  
 
§21 Årsmötet avslutas 
Maria Fälth tackar och förklarar årsmötet avslutat. Ordet lämnas över till föreningens Vice 
Ordförande Ivar Hjelm för avtackningar.  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
 
Maria Fälth,    Henrik Almlöf,  
Mötesordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
 
Bibi Eriksson,   William Austen, 
Justerare    Justerare 


