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Årsmötesprotokoll 

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 
2020-06-17, digitalt via mötesapplikation Zoom  
Mötet pågick mellan 17.00-17.45 

 

Verksamhetschef för Mag- och tarmföreningen i Stockholms län, Henrik Almlöf, 
hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppet. 

 

§1 Upprop av medlemmar och fastställande av röstlängd 

Henrik Almlöf förrättar upprop av röstberättigade medlemmar.  

Årsmötet beslutar 
 att fastställa röstlängden till 12 medlemmar.  
 Styrelseledamöterna äger inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet.  

 

§2 Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande 

 Till årsmöteshandligarna finns ett utdrag från föreningens stadgar och en 
 redovisning om när utskicken gjordes.  

 5.1 Årsmöte med föreningen skall hållas senast den 20 mars på tid och plats som styrelsen beslutar 
 5.2 Varje medlem i föreningen kallas skriftligen till årsmöte senast fyra veckor före årsmötet. 

 Kansliets kommentar: 

På grund av COVID-19 och 2020års viruspandemi, gick ursprungliga mötet, 18 mars 2020, ej att 
genomföra. Efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, WHO och regeringen, kom 
föreningen därför att avvakta samt utforska vilka digitala verktyg som existerade samt var lämpade 
för årsmöte. Nytt årsmötedatum beslutades och kallelse till detta utkom enligt nedan.  

 
Utskick med kallelse skickades till medlemmar per e-post den 14 maj 2020. 
Utskick med kallelse skickades till medlemshushåll per post den 14 maj 2020.  

Årsmötet beslutar 
 att årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna 5.2.  
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§3 Val av presidium 

Årsmötet beslutar 
 att välja Henrik Almlöf till mötesordförande. 
 att välja Helena Ambrén till protokollförare. 
 att välja Per Henrik Hinder och Agneta Nyberg till protokolljusterare. 
 att välja Per Henrik Hinder och Agneta Nyberg till rösträknare. 

 

§4 Fastställande av föredragningslista 

 Mötesordförande frågar om invändningar finns till att följa föreslagen 
 föredragningslista. Ingen invändning noteras. 

Årsmötet beslutar 
 att fastställa den föreslagna föredragningslistan. 

 

§5 Styrelsens Verksamhetsberättelse med förenklat årsbokslut 

 Mötesordförande ställer verksamhetsberättelsen för 2019 till årsmötets 
 granskning.  

Årsmötet beslutar 
 att med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse 2019 till 
 handlingarna 

 

 Mötesordförande ställer resultat- och balansräkningar för 2019 till årsmötets 
 granskning.  

Årsmötet beslutar 
 att fastställa resultat- och balansräkning för 2019. 

 

Mötesordförande föredrar revisorernas berättelse för 2019 som är signerat av 
föreningens auktoriserade revisor Staffan Svedin samt föreningens förtroendevalde 
revisorssuppleant Anders Gustafson. 

Årsmötet beslutar 
 att lägga revisorernas berättelse för 2019 till handlingarna. 

 

Årsmötet beslutar 
 att bevilja föreningsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2019. 
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§6 Fastställande av arvoden till styrelsen 

 Mötesordförande föredrar förslag till förändrade arvoden. 

Årsmötet beslutar 
 att arvode till styrelsen beslutas till ½ prisbasbelopp per år att fördela internet. För 
 år 2020 är 1 prisbasbelopp 47 300 kronor.  

 

§7 Val av styrelse, revisorer och valberedning 
 Mötesordförande föredrar valberedningens förslag. 

 Val av ordförande 
Årsmötet beslutar  
 att välja Helena Ambrén till ordförande, för två år (nyval).  

 Val av vice ordförande 
Årsmötet beslutat  
 att välja Per Henrik Hinder till vice ordförande, för två år (nyval).  

 Val av styrelseledamöter 
Årsmötet beslutar  
 att välja Anders Ambrén till ordinarie ledamot, för två år (nyval).  

 Val av suppleanter 
Årsmötet beslutar  
 att välja Marie Lindh till suppleant, för två (nyval).  
  

Jörgen Eklund valdes vid årsmötet 2019 till ordinarie ledamot på två år, mandat till 2021. 
Olof Rexed valdes vid årsmötet 2019 till ordinarie ledamot på två år, mandat till 2021. 
Ivar Hjelm valdes vid årsmötet 2019 till suppleant på två år, mandat till 2021. 

 

 Val av revisorer 
Årsmötet beslutar  
 att till auktoriserad revisor välja Staffan Svedin, HQV Stockholm, för ett år (omval). 

Årsmötet beslutar  
 att till auktoriserad revisorssuppleant välja Katarina Nyberg, HQV Stockholm,  
 för ett år (omval). 

Årsmötet beslutar  
 att till förtroendevald revisor välja Lilja Johansson Lindfors, för ett år (nyval). 

Årsmötet beslutar  
 att till förtroendevald revisorssuppleant välja Anders Gustafson, för ett år (omval). 
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 Val av valberedning 
Årsmötet beslutar 
 att till valberedning välja William Austen, för ett år (omval).  

 

§10 Fastställande av budget för 2020 

 Mötesordförande föredrar förslag till budget för 2020. 

Årsmötet beslutar 
 att bifalla förslaget till budget för 2020. 

 

§11 Årsmötet avslutas 

Mötesordförande Henrik Almlöf tackar för ett bra möte, önskar den nya styrelsen 
lycka till och förklarar årsmötet avslutat.  

  

 

 

 

Stockholm, 2020-06-30 

 

 

 

 
__________________________________ __________________________________ 
Henrik Almlöf,   Helena Ambrén  
mötesordförande   protokollförare 
 

 

 

 

__________________________________ ___________________________________ 
Per Henrik Hinder   Agneta Nyberg 
protokolljusterare   protokolljusterare 

Helena Ambrén (Aug 13, 2020 13:41 GMT+2)

Per Henrik Hinder (Aug 13, 2020 22:16 GMT+2) Agneta Nyberg (Aug 20, 2020 07:46 GMT+2)
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