
Svenska/Skandinaviska FOP-föreningen 
den 23 april 2017 

Årsmöte 2017 

7 medlemmar närvarar vid årsmötet. (10 medlemmar efter halva mötestiden) 

Årsmötet öppnades av Marie.  

1. Röstlängden godkändes.  

2. Till ordförande för mötet utsågs Marie. Till sekreterare utses Elin. Till justerare 
utsågs Annalena.  

3. Verksamhetsberättelsen sammanfattades och godkändes med en justering i 
insamlade pengar där en siffra blivit fel. 

4. Årsredovisningen sammanfattades:  

- Annonsplats, insamlingsprojekt och insamlingsbössor måste separeras med 
större noggrannhet i bokföringen – Eva. Och att alla som betalar in måste 
tydliggöra vid insättningen vad pengarna kommer ifrån.  

- Annalena skickar in handlingar till Sällsynta diagnoser för föreningsstöd under 
2017.  

- Årsredovisningen godkändes. 

5. Revisionsberättelsen godkändes.  

6. Styrelsens arbete under året godkändes 

7. Styrelsen fick ansvarsfrihet för året 2016. 

8. Arvoden fastställdes enligt tidigare år.  

9. Val av styrelse:  

- Ny ordförande för 1 år: Annalena 

- Fortsätter som sekreterare 1 år till: Elin 

- Fortsätter som kassör 1 år: Eva 

- Ny ledamot för 2 år: Ola 

- Ny suppleant för 1 år: Birgitta 

- Revisor: Krister (samma som tidigare) 

- Valberedningen: Sören 

Nya förslag till styrelsen godkändes samtliga.  
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10. Stadgarna ändras. Årsmötet ska hädanefter hållas i anslutning till Sällsynta 
diagnosers årsmöte, söndagen dagen efter.  

11. Medlemsavgifterna förblir samma som tidigare. Medlemsavgift till IFOPA ska från 
och med nu betalas in på egen hand. Information om detta måste skickas ut från 
föreningen. Samt att vi förtydligar hur viktigt det är att vi håller ihop och finns 
tillsammans i föreningen inför framtida medicin.  

12. Årsmöte blir i anslutning till årsdagen den 23:e april. Den 22/4 beslutas för år 2018.  

13. Övriga frågor: 

- Marie har skrivit en lista på vad som ska utföras inom föreningen över ett år som 
finns till hjälp.  

- Den som lämnar ett uppdrag har ansvar för att information överförs på rätt sätt.  

- Dialogen kring hemsida, insamling osv. fortsätter. 

14. Mötet avslutas och Marie avtackas med blommor och kort.  

Protokollförare: Elin Unnermyr 

Justerare: Annalena Josefsson 

Marie Hallbert Fahlberg



