
Protokoll Årsmöte 2021-04-27
Afasiföreningen i Helsingborg med omnejd

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades via Google Meet.

2. Fastställande av röstlängd

Röstberättigade var 2 närvarande och 3 via internet

3. Fråga om kallelse skett i rätt tid

Kallelsen skickades 2021-03-27, en månad före mötet

4. Val av ordförande för mötet

Lasse Martinell valdes till mötesordförande

5. Val av sekreterare för mötet

Lasse Martinell valdes till mötessekreterare

6. Val av två protokolljusterare för mötet samt rösträknare.

Lars Birgander och Alexander Svensson valdes.

7. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och godtogs

8. Styrelsens årsredovisning

Redovisningen hade skickats ut och redovisades även via skärmen

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes

10. Revisorernas berättelse

PDFfil hade skickats ut och visades dessutom på skärmen
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11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

12. Behandling av motioner

Inga motioner har inkommit för behandling

13. Behandling av förslag från styrelsen.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar med Afasi att anmäla sig till den virituella träningen med logoped

Julia. Det blir ett levande möte med cirka tre deltagare.

14. Fastställande av föreningens verksamhetsplan.

En verksamhetsplan som är helt avgörande för vilka restriktioner regeringen föreslår gälla. Det betyder att

vi måste vara flexibla ha som målsättningen att ha logopedträning “in real life” och att även ha

gemensamma träffar med utflykter, möten och julfest.

15. Fastställande av medlemsavgift

Oförändrad medlemmsavgift skall gälla för 2022; 300:- per enskild och 450:- för familj

16. Fastställande av arvoden

Det utgår inga arvoden till styrelsen. Det är en ideell förening.

17. Fastställande av budget

Budget har inte kunnat fastställas då det inte är klart vilka bidrag vi får för verksamheten.

18. Val av ordförande

Sittande ordförande Git Gren blev omvald

19. Val av styrelseledamöter

Omval av

Mona Benediktsson, Janeric Möller, Inger Nilsson, Lasse Martinell

20. Val av ersättare (suppleanter) till styrelsen

Alexander Svensson och Lars Birgander
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21. Val av valberedning varav en sammankallande

På grund av för få deltagare valdes ingen till valberedning utan det överlåts till styrelsen att utse vid behov

22. Val av revisorer

Omval av Mats Andersson och Ulla Karlsson

23. Val av ersättare till revisorer

Ann-Britt Herre valdes till revisorssuppleant

24. Val av ombud och ersättare till länsföreningens årsmöte

Lars Birgander och Alexander Svensson

25. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns

26. Mötets avslutades

Helsingborg 2021-04-27

………………………………………………

Mötesordförande och sekreterare

Lasse Martinell

Justeras:

……………………………………………… ………………………………………………

Lars Birgander Alexander Svensson
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