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Protokoll
Arsmöte Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och
med ic i ns kt a nsva ri ga för re ha bi I ite ring 2020 -Og -24

1'

Ärsmötet öppnas av ordförande Kerstin Carlsson. I mötet deltog nitton medlemmar
inklusive
styrelsen.

2'

Val av presidium: Mötesordförande: Irene Nilsson Carlsson och sekreterare
Annika Nilsson

Kil.

3'

val av två personer jämte ordförande justera protokollet:
Linda Augustsson och David Liddn väljs

4.

Val av rösträknare. samma personer som ska justera protokollet väljs

5.

Godkännande av kallelse: Godkänns av årsmötet.

6

Fastställande av dagordning: Fastställs av årsmötet med tillägg. Under
övriga frågor läggs
enkät, kontalitperson och stipendiat till.

7

Ärsmötesprotokoll 20L9: Finns på riksföreningens hemsida och läggs till handlingarna.

B'

Verksamhetsberättelse 2019: Denna läses igenom av deltagarna och godkännes
och läggs till
handlingarna.

I

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019: Årsmötet beslutar att lägga årsredovisningen
handlingarna.

till

10. Revisionsberättelse: Årsmötet fastställer resultat och balansräkning 2019

11' Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beslutat om ansvarsfrihet
för styrelsen för
räkenskaps äret 20L9 .

12. Fastställande av medlemsavgift: Ärsmötet beslutar om medlemsavgift 300
kronor,
ofrirändrat.
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13. Fastställande av arvode ordförande och kassör: Årsmötet beslutar om oförändrat arvode
11 000 för ordfrirande och B 000 för kassör.

14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan: ordförande Kerstin Carlsson redogör för förslaget
och årsmötet beslutar om verksamhetsplan för 2020 enligt förslaget.
15. Budget 2020: Kassör Ulrica Karlsson redogör för förslag till budget. Årsmötet beslutar
om
föreslagen budget.
16. Motioner: Inga motioner har inkommit.

17. Yal av styrelseledamöter.

Kerstin Carlsson väljs som ordförande i Z år
Omval Lillian Carlsson på 4 år
Omval Ingela Mindmark på 4 år
Fyllnadsval Linda Augustsson MAR på 1 år
Ärsmötet beslutar enligt förslag från valberedningen
18. Val avtvå revisorer och revisorssuppleanter.
Förslag: Margareta Rask omval 1 år och David Lidin omval på 1 år
Ingen revisorssuppleant finns att föreslå

Ärsmötet beslutar enligt förslaget från valberedningen.
19. Val av valberedning:
Förslag: Anna Bossen, Bodil Evertsson, Judith Berntsson.

Årsmötet beslutar enligt förslaget från valberedningen,
20. Övriga frågor: Enkät till medlemmar hur det har fungerat under tiden med corona, vill gärna
input är enkät rätt eller via facebook? Vi beslutar om enkät.
Kontaktpersoner i andra nätverk önskas kan detta vara en bra id6, kan ni plädera för det i
era nätverk. En kontaktperson per län föreslås. Fyra nätverk i Stockholm en från varje
förutom vår styrelseledamot. Det godkänns på årsmötet och styrelsen arbetar vidare med
detta.
Stipendiet delas ut till Mika Levin-Smeds arbetsterapeut Norrköping på 10 000 kronor.
21. Ärsmötet avslutas
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Irene Nilsson Carlsson, ordförande

Annika Nilsson sekreterare

WÅF
Linda Augustsson

David Lidån
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