
Protokoll 200315

Funktionsrätt
Kalmar [än

Protokoll fört vid årsmöte med Funktionsrätt Kalmar län i Forum, Oskarshamn den 15 mars 2020.

1. Mötets öppnande
Samarbetsorganets ordft)rande Åke Ring, öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

Alla uppmanades att stänea av sin mobiltelefon.

2. Parentation
För alla som man vill skänka en tanke tändes ett ljus som brann under hela mötet.

3. Val av mötesfunktionärer
Till årsmötets ordforande valdes Helen Nilsson, oppositionsråd (S), Regionförbundet ers., KLT ers.,
samt ordf. i Funktionshinderrådet Kalmar län.
Till sekreterare valdes Annelie Olsson
Till justerare valdes Nils-Allan Edman och Annette Ranvik
Till rösträknare valdes Nils-Allan Edman och Annette Ranvik

4. Prövning om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Mötet godkände kallelsen till årsmötet.

5. Upprop av ombud och godkännande av röstlängd
Efter revidering av upprättad närvarolista fastställde mötet niirvarolistan som röstlängd enligt bilaga 1.

Närvarande var 13 röstberättigande ombud, 6 styrelseledamöter och 6 övriga deltagare. Se bilaga 1.

6. Fastställande av dagordning
Efter revidering av dagordningen i punkt 15 3a. Presentation av nominerade och punkt 15 3b. Ledamöter i
styrelsen fastställde mötet dagordningen.

7. Behandling av årsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
Mötet beslutade att: godkänna redovisade årsberättelse för 2019.
Mötet beslutade att: fastställa den av styrelsen redovisade resultaträkningen for 2019 samt
balansräkningen per den 31 december 2019 och revisionsberättelse.
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8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att: bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

9. Behandling av motioner.
Inga motioner inkomna.

10. Ansökan om medlemskap i Funktionsrätt Kalmar län
Ingen ansökan om medlemskap i Funktionsrätt Kalmar län inkommen.

ll. Behandling av övriga förslag från samarbetsorganets styrelse

1. Styrelsens förslag att medlemsavgiften är ofiirändrad år 2021.
Mötet beslutade att: anta styrelsens förslag.

2. Styrelsens förslag till stadgeändringar.
Mötet beslutade att anta styrelsens förslag till stadgeiindringar gällande från årsmötet200315.
Se bilaga 2.

12. Fastställande av kostnadsersättningar till styrelsen för är 2020
Mötet beslutade att: maxtaket på 10.000kr for förtroendevalda gemensamt fördelas på närvaro och
speciella uppdrag, samt följa skatteverkets regler och anvisningar.

13. Fastställande av verksamhetsplan och kalendarium for är 2020
Mötet fastställde verksamhetsplanen för år 2020 ochkalendarium för år 2020 med viss
justeringsmöjlighet.

14. Fastställande av budget for 2020
Förslag kom på årsmötet att anställdas friskvårdsbidrag skulle höjas.
Mötet beslutade att: ansökan till Regionen görs med ytterligare 2.000kr till friskvårdsbidrag,
justering giordes i kommande budget därefter fastställdes budget f& 2020 enligt styrelsens ftirslag där

kostnader balanserar. Se bilaga 3.

15. Stadgeenliga val

1. Val av ordförande för I år.
Som ordförande på ett år valdes: Åke Ring

Z.Antal ledamöter i styrelsen.
Mötet beslutade att:ha nio ledamöter med ordförande inräknad i styrelsen.

3a. Presentation av nominerade
Förändringar hm gjorts under 2019 att nominerade också ska skriva ett CV.
Närvarande nominerade presenterade sig själva samt presentation på ej närvarande nomineringar
gjordes.

3b. Ledamöter i styrelsen.
Sluten röstning gjordes.
Som ledamot på två år valdes: Christer Andersson, Sophie Eriksdotter Forsman, Krister Ekström
och Walter Rydström.

Ledamöter med ett år kvar: Clearry Ruisla, Christina Karlsson, Lena Jönsson och Arne
Hertzberg.
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4. Godkänd revisionsbyrå.
Som revisionsbyrå på ett år anlitas: Haeggman Revision AB

5. Ordinarie lekmannarevisor.
Som ordinarie lekmannarevisor på ett år valdes: Gull Lewton.

6. En revisorersättare:
Som revisorersättare på ett år valdes: Marianne Petersson.

7. Valberedningen bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande skall utses.
Mötet beslutade att: Monika Brinkenfeldt är sammankallande och att sty,relsen tillsammans med
valberedningen arbetar fram i nära tid två lterligare ledamöter till valberedningen.

16. Tid och plats för nästa årsmöte
Förslag: mötet beslutade att nästa årsmöte beslutas på Funktionsrätt Kalmar läns styrelsemöte.

17. Avslutning
Årsmötesordftirande Helen Nilsson avslutade mötet.
Ordforande Åke Ring tackade Helen Nilsson lor att ätagit sig uppgiften som årsmötesordfijrande och
avslutade även han mötet.
Helen tackades med en present.
Närvarande ur valberedningen tackades med present.

Vid protokollet

G,r*"-; 1i"*vn.
Annelie Olsson

Årsmötesordforande Justeras
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