Protokoll
Hjärtebarnsföreningen Väst Årsmöte 4 mars 2017
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§9.

Mötets öppnande
Mötets behöriga utlysande - utlystes enligt stadgar
Fastställande av röstlängd - se separat lista
Fastställande av dagordning - dagordning godkänd
Val av årsmötets funktionärer
● Till mötesordförande valdes Gunnar Skarland
● Till mötessekreterare valdes Linda Lindbäck
● Protokolljusterare tillika rösträknare utsågs Linda Arekvist och Elisabeth
Ivarsson
Behandling av
● Verksamhetsberättelse 2016 - redovisas av Susanne Erlandsson
● Bokslut ➢ Balansrapport - Upplästes av Patrik Jönsson
➢ Resultaträkning - Upplästes av Patrik Jönsson
➢ Revisionsberättelse - Upplästes av Patrik Jönsson
Årsmötet röstar genom ansvarsfrihet för styrelsen
Verksamhetsfrågor
● Förslag till verksamhetsplan 2017 - Årsmötet frågar om det finns möjlighet att
ha hjärtskola på DSBUS som KSS har idag - Styrelsen tar detta vidare med
Carina, SKK på KSS.
● Förslag till budget - Årsmötet godkänner budget för 2017
● Inkomna motioner och förslag - inga mottagna motioner eller förslag innan
årsmötet, övrigt behandlas under övriga frågor
Fråga om ersättning för ordförande, kassör och sekreterare
● Förslag från medlemmar av höjning av ersättning då de tycker styrelsen
lägger ner mycket tid på föreningen. Årsmötet röstar genom höjning till 3000
SEK per person för ordförande, kassör och sekreterare.
Val av poster - årsmötet är eniga och godkänner förslagen nedan.
● Sandra Eklund väljer att avsluta 1 år tidigare och förslag på fyllnadsval
ledamot 1 år - Josefin Mjöberg
● Omval ledamot 2 år - Thandi Schuler
● Omval ledamot 2 år- Jessica Holmström, sekreterare
● Ersättare omval 2 år - Lina Jönsson
● Omval kassör 2 år - Carina Hallén
● Revisor nyval 2 år - Fredric Regnér
● Martin Svensson avgår, inget fyllnadsval.
● Ordförande Susanne Erlandsson 1 år kvar

§10.

● Revisor Peter Eklund 1 år kvar
● Sandra Eklund väljs in i Valberedning av årsmötet
Övriga frågor
● Gunnar Skarland från förbundsstyrelsen berättar om förslaget på nya loggan
som ska stärka vårt varumärke och organisation. Beslut om förslaget tas på
kongressen i maj.
● Mycket funderingar på hur vi ska synas mer, galor, radio, svt - Styrelsen tar
motionen vidare till förbundsrådet.
● Medlem tycker att medlemsavgiften är för hög, dessutom kommer ofta brev
från fonden för att donera pengar vilket inte upplevs bra - styrelsen tar frågan
vidare till förbundsrådet.
● Hur ska vi i väst synas bättre och får ut mer info till alla medlemmar styrelsen tar frågan vidare till styrelsemötet 19/3.

Årsmötets sekreterare; Linda Lindbäck
Renskriven av; Jessica Holmström
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