
1(2) 

Protokoll fört vid årsmötet för Mag- och tarmföreningen i Gävleborg  

på Stadshotellet i Söderhamn 2016-03-13 

 

 

 

 

Närvarande från styrelsen: Christina Westlund 

 Roland Ludwichowski 

 Britt Eklund  

 Fredrik Hopfgarten 

   

 

Frånvarande från styrelsen: Yvonne Hedberg 

 Margareta Erdesjö 

 

 

Närvarande: Ingmar Jonsson 

   Disa Norell 

    Lillemor Jonäll  

   Ingemar Jonäll 

   Maria Olsson 

   Barbro Hopfgarten 

 Christina Ludwichowski 

 Susanne Eklund 

 Eva Björk 

 

 

§ 1  Mötets öppnande  

Christina Westlund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2  Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

Mötet beslutade att kallelse skett enligt stadgeenlig ordning. 

 

§ 3  Val av mötesfunktionärer 

a) Ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet föreslogs och valdes Christina Westlund. 

b) Sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet föreslogs och valdes Britt Eklund. 

c) Två justerare som jämte ordförande ska justera protokollet 
För att justera dagens protokoll föreslogs och valdes Susanne Eklund 

och Christina Ludwichowski. 

d) Två rösträknare 
Till rösträknare föreslogs och valdes Susanne Eklund och Christina 

Ludwichowski. 

 

§ 4  Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes med ett tillägg på Övriga frågor – Maten på 

Orbaden.  

 

§ 5  Verksamhetsberättelse för år 2015 

Alla läste verksamhetsberättelsen för år 2015. Mötet beslutade 

godkänna denna. 

 

§ 6  Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2015 

Britt Eklund läser upp resultat- och balansräkningen för år 2015. 

Mötet beslutade godkänna dessa. 

 

§ 7  Revisionsberättelse 

Revisor Marianne Ternow hade skrivit en revisionsberättelse för år 

2015 som ordförande läste upp. 
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§ 8  Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Fråga om ansvarsfrihet togs upp till behandling. Då inga 

oegentligheter förelåg beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för 

år 2015. 

 

 

§ 9 Val 

a) Val av ordförande på två år 

Mötet föreslog och valde Christina Westlund. 

b) Val av två styrelseledamöter för en tid av två år 

Mötet föreslog och valde Britt Eklund och Fredrik Hopfgarten. 

c) Val av en styrelseledamot för en tid av ett år. 

Vakant. Läggs på styrelsen. 

d) Val av en styrelsesuppleant för en tid av två år 

Vakant. Läggs på styrelsen. 

e) Val av en styrelsesuppleant för en tid av ett år 

Vakant. Läggs på styrelsen. 

f) Val av en revisor för en tid av ett år. 
Vakant. Läggs på styrelsen.  

g) Val av en revisorsuppleant för en tid av två år.  
Vakant. Läggs på styrelsen. 

h) Val av en revisorsuppleant för en tid av ett år. 

Vakant. Läggs på styrelsen. 

i) Val av en valberedare för en tid av ett år. 

Vakant. Läggs på styrelsen. 

   

 

§ 10 Motioner  

Inga motioner fanns. 

 

§ 11 Fastställande av budget och verksamhetsplan 

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget och 

verksamhetsplan för 2016. 

  

§ 12 Övriga frågor 

Önskemål om att en generellt specialkostlista eventuellt skulle 

kunna lämnas till Orbaden. Om det finns möjlighet att upprätta lista 

bestående av generell kost för de med mag- och tarmproblem. Något 

som är svårt att genomföra eftersom det finns många med olika 

sorters specialkost i vår förening. 

 

§ 13 Avslutning 

Christina Westlund avslutade mötet och tackade för att ha fått 

förtroendet att vara ordförande. 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Westlund, ordförande Britt Eklund, sekreterare, kassör 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eklund, prot.just  Christina Ludwichowski, prot.just 

 


