
Protokoll fört vid Årsmöte i Njurförbundet Stockholm Gotland torsdag den 25 april på Essinge 
konferens 

 

§ 1. Mötets Öppnande 

Styrelseordförande Björn Nilsson hälsade alla 30 medlemmar hjärtligt välkomna och förklarade 
årsmötet för öppnat. 

§ 2. Mötets behöriga sammankallande 

Kallelse och Verksamhetsberättelse utgick i informationsbladet nr 1 2019 i början av mars. 

Mötet fann att kallelsen skett i stadgeenlig ordning. 

§ 3. Fastställande av röstlängd 

Årsmötet beslutade fastställa röstlängden. 

§ 4. Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Lars Åke Pellborn 

§ 5. Val av protokollförare för mötet 

Till protokollförare valdes Christina Engström Mörnsjö 

§ 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera 
Årsmötesprotokollet. 

Årsmötet valde Folke Löfgren och Alf Wik till protokolljusterare tillika rösträknare. 

§ 7. Fastställande av föredragningslista 

Årsmötet beslutade att godkänna föredragningslistan. 

§ 8. Styrelsens årsredovisning för år 2018 

Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom rubrik för rubrik. Vid varje rubrik gavs mötet tillfälle 
att komma med synpunkter på text och innehållet. 

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen. 

§ 9. Revisionsberättelsen 

Föreningsrevisorn Lars Åke Pellborn läste upp slutordet i revisionsberättelsen som därefter lades till 
handlingarna. 

§ 10. Fastställande av resultat och balansräkning och beslut om disposition av årets resultat 

Resultat och balansräkning gicks igenom rubrik för rubrik. Vid varje rubrik gavs mötet tillfälle att 
komma med synpunkter på resultat och balansräkning. 



Årsmötet beslutade att godkänna resultat och balansräkning. 

§ 11. Frågor om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2018. 

§ 12. Val av föreningsordförande på ett år 

Till ordförande för ett år valdes Björn Nilsson 

§ 13. Fastställande av antal övriga styrelseledamöter 

Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag på åtta ordinarie ledamöter på två år, och 
en suppleant på ett år 

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

På förslag från valberedningen valde årsmötet följande styrelseledamöter och suppleanter. 

Ordinarie ledamöter: 

Bo Holmén   2 år (omval) 

Gunilla Stenström  2 år (omval) 

Margrethe Höglund  2 år (omval) 

Andreas Bolonassos  2 år (nyval) 

Eva Söderkvist   1 år (fyllnadsval) 

Jimmy Kring   1 år (nyval) 

Suppleanter: 

Sven Jonsson   1 år (nyval)    

§ 15. Val av revisorer och revisorsuppleanter 

Till auktoriserad revisor valde årsmötet Margaretha Morén revisionsbyrå BDO 

Till ordinarie föreningsrevisor och suppleanter valdes: 

 Lars Åke Pellborn  1 år (omval) 

Till suppleanter valde årsmötet: 

Donald Eriksson  1 år (omval) 

§ 16. Val av valberedning 

 Årsmötet beslutade välja Roland Ernhoff (omval), Lars Eriksson (omval) med Lars Eriksson som 
sammankallande. 



§ 17. Fastställande av medlemsavgiften för 2020. 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften är oförändrad för år 2020. 

§ 18. Verksamhetsplan och budget 2019. 

Björn Nilsson informerade årsmötet om verksamhetsplanen för 2019. 

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2019. 

Björn Nilsson informerade årsmötet om budgeten för 2019. 

Årsmötet beslutade att godkänna budgeten för 2019. 

§ 19. Fastställande av arvoden 

Björn Nilsson informerar årsmötet om att styrelsen inte tar ut något arvode för sitt arbete i styrelsen, 
men får en kostnadsersättning för olika utlägg under året på 990kr. Styrelsens förslag var att samma 
belopp utgår även för detta år. 

Styrelsen föreslår att årsmötet tillerkänner styrelsen en ersättning om sammanlagt 10 000 kr att 
fördelas mellan ledamöterna efter beslut i styrelsen. Härutöver ingen egenavgift vid deltagande av 
anordnade aktiviteter samt rimlig kostnadsersättning för redovisade utlägg. 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till ersättning. 

§ 20. Behandling av medlemmarnas motioner 

Inga motioner fanns att behandlas. 

§ 21 Övriga frågor 

En fråga om ersättning för natt PD hemma kom upp, styrelsen beslutade att Björn N tar med frågan 
till Njurförbundet. 

§ 23 Avslutning 

Med en varm applåd tackade årsmötet styrelsen för ett väl genomfört arbete under året. 

Ordförande Lars Åke Pellborn tackade årsmötet för visat intresse och förklarade årsmötet för 
avslutat. 

Avtackning av kvällens ordförande 
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Lars Åke Pellborn    Christina Engström Mörnsjö 
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Folke Löfgren     Alf Wik 


