
Protokoll 

Årsmöte för Svenska/Skandinaviska  
FOP föreningen 
Datum och tid: Lördag 23 april 2016, eftermiddag 

Plats: Föreningen Sällsynta diagnosers lokaler i Sundbyberg. 

Närvarande: Marie H Fahlberg, Elin Unnermyr, Eva Klint, Ola Östergren, Annalena 
Josefsson, Birgitta Calmefelt, Hakima Haddouche, Fatma Zohra, Pontus Calmefelt, Sara 
Calmefelt.  

§ 1 Kallelsen till årsmötet har skett i behörig ordning.  

§ 2 Upprättande av röstlängden godkändes. 

§ 3 Dagordningen godkändes.  

§ 4 Marie valdes som ordförande för att leda mötet. Elin valdes som sekreterare. Till 
protokolljusterare valdes Annalena.  

§ 5 Marie sammanfattade verksamhetsberättelsen och den godkändes av samtliga.  

§ 6 Eva sammanfattade årets inkomster och utgifter. Marie berättar om en pod som Linda 
Skugge ska organisera där föreningens medlemmar eventuellt kommer att kunna delta. 
Detta kommer att lyftas längre fram.  

Styrelsemedlemmar kan ansöka om ersättning för resor till styrelsemöte i samband med 
årsmöte.  Eva levererar underlag för reseräkningar.  

§ 7 Årsredovisningen godkändes av samtliga.  

§ 8 Revisionsberättelsen redovisades. 

§ 9 Revisionsberättelsen godkändes.  

§ 10 Styrelsens arbete redovisades.  

§ 11 Ansvarsfrihet åt styrelsen godkändes.  

§ 12 Arvoden beslutades att de skulle vara lika som tidigare.  

§ 13 Ola sammanfattade de nya förslagen till stadgarna och de tre förslagen, med en 
ändring i förslag nr 3, godkändes av samtliga. Det innebär att:  

1. Föreningsstämman väljer ordföranden för styrelsen, samt 3-5 ledamöter och 1-2 
suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie föreningsstämma för tiden till dess 
nästa ordinarie stämma hållits. 

2. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna närvarar. Styrelsens beslut 
utgörs av den mening som fått majoritet, vid lika röstetal så avgör ordförandes röst. 



Styrelsen ska sammanträda vid behov, dock minst en gång om året inför ordinarie 
föreningsstämma. Numrerade protokoll ska upprättas över styrelsens sammanträden. 

3. Vid föreningsstämman varje år väljs: a) Ordföranden för 1 år b) 3-5 ledamöter för 2 år 
c) 1-2 suppleanter för 2 år d) Val av revisor e) Val av valberedning 1-3 personer. 

§ 14  

a) Till ordförande för 1 år valdes Marie.  

b) Till ledamöter för 2 år valdes Elin, Eva och Annalena (1 år eftersom hon redan varit 
ett år). 

c) Till suppleanter valdes Birgitta och Ola.  

d) Till revisor valdes Christer Malmlöf.  

e) Till valberedningen valdes Sören (efter att han tillfrågats och tackat ja). Ola erbjöd 
sig att hjälpa till om det skulle behövas.  

§ 15 Medlemsavgiften fastställdes till samma summa som tidigare ( 300 kr /familj, varav 
100 kr går till forskningen. 100 kr / stödmedlem där allt går till forskningen) 

§ 16 Marie presenterade förslag på hur hemsidan kan utvecklas. Hon berättade om 
Mailchimp som ett verktyg för att kunna nå ut med nyhetsbrev samt om den nya eventsidan 
som nu finns på hemsidan. 

Diskussion om hemsidan följde och förslag om en hemsida som hela föreningen står bakom 
lades fram. Som det ser ut nu saknar föreningen en egen hemsida och det upplevs 
problematiskt för några närvarande vid mötet. En arbetsgrupp bildades kring att utveckla 
detta vidare: Elin, Annalena, Ola, Eva, Fatma. Om fler medlemmar vill vara med i denna 
arbetsgrupp är man välkommen att kontakta någon i arbetsgruppen.  

§ 17 Datum för nästa årsmöte fastslogs till den 23:e april 2017.  

§ 18 Inga övriga frågor hade tillkommit.  

§ 19 Alla beslut var enhälliga och mötet avslutades.  

Protokollförare: Elin Unnermyr 

Justerare: Annalena Josefsson 


