
Protokoll 2L0328

Funktionsrätt
Kalmar [än

Protokoll ftirt vid årsmöte med Funktionsrätt Kalmar län digitalt möte den 28 mars 2021.

1. Mötets öppnande
Samarbetsorganets ordftirande Åke Ring, öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2. Y al av mötesfunktionärer
Till årsmötets ordftirande valdes Peter Vretlund, regionråd (S), ansvar liir regional utveckling, kultur
och kollektivtrafik.
Till sekreterare valdes Annelie Olsson.
Till justerare valdes Carina Davidsson och Lena Hackell.
Till rösträknare valdes Sara Cullin Rinaldo.

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

4. Upprop av ombud och godkännande av röstlängd
Mötet fastställde närvarolistan som röstlängd enligt bilaga 1.

Närvarande var l0 röstberättigande ombud,2 ersättare, 8 styrelseledamöter och 10 övriga deltagare. Se
bilaga 1.

5. Fastställande av dagordning
Mötet fastställde dagordningen.

6. Behandling av årsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
Mötet beslutade att: godkänna redovisade årsberättelse ftjr 2020.
Mötet beslutade att: fastställa den av styrelsen redovisade resultatriikningen ft)r 2020 samt
balansräkningen per den 31 december 2020 och revisionsberättelse.

7.Fräga om ansvarsfrihet ftir styrelsen
Mötet beslutade att: bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Det är styrelsen som har
ekonomiskt ansvar.
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8. Behandling av motioner
Inga motioner inkomna.

9. Vilande medlemsfiirening
Mötet beslutade att: Föreningen Ångestsyndromsällskapet Kalmar län utesluts ur Funktionsrätt
Kalmar liin pga ingen styrelse funnits på flera år och varit vilande. Om ft)reningen återuppstår kan
det sökas medlemskap igen.
Funktionsrätt Kalmar län har fr.o.m. årsmötet 2021totalt 30 medlemsfiireningar.

10. Behandling av övriga fiirslag från samarbetsorganets styrelse

1. Styrelsens ftirslag att medlemsavgiften är oförändrad år 2022.
Mötet beslutade att: anta styrelsens forslag.

2. Förslag att bli medlem i Id6burna nätverket Kalmar län ideell fiirening
Mötet beslutade att: Funktionsrätt Kalmar län ansöker om medlemskap i Iddburna nätverket
Kalmar iän ideell ft)rening. Se bilaga 2.

11. Fastställande av kostnadsersättningar till styrelsen for är 2021
Mötet beslutade att: maxtaket på 10.000kr ftrr ftlrtroendevalda gemensamt fiirdelas på närvaro och
speciella uppdrag, samt flolja skatteverkets regler och anvisningar.

12. Fastställande av verksamhetsplan och kalendarium for är 2021
Mötet fastställde verksamhetsplanen for är 2021 och kalendarium ftir är 2021med viss
justeringsmöjlighet.

13. Fastställande av budget for 2021
Mötet fastställde budget for är 2021enligt styrelsens ftrslag där kostnader balanserar.

14. Stadgeenliga val

la. Presentation av nominerad/nominerade ordfiiranden
lb. Val av ordfiirande fiir I år.

Som ordforande på ett år valdes: Åke Ring

2. Antal ledamöter i styrelsen.
Mötet beslutade attz ha nio ledamöter med ordftirande inräknad i styrelsen.

3a. Presentation av nominerade ledamöter
3b. Val av ledamöter i styrelsen.
Sluten röstning gjordes.
Röster fick Arne Hertzberg, Helene Carlsson, Jörg Eis, Elisabeth Stake, Lena Jönsson, Christina
Karlsson och Marie Torstensson.
Flest röster och som ledamot på två år valdes: Elisabeth Stake, Marie Torstensson, Christina
Karlsson och Lena Jönsson.

Ledamöter med ett år kvar: Krister Ekström, Walter Rydström, Sophie Eriksdotter Forsman
och Christer Andersson.
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8. Behandling av motioner
Inga motioner inkomna.

9. Vilande medlemsfiirening
Mötet beslutade att: Föreningen Ångestsyndromsäilskapet Kalmar liin utesluts ur Funktionsrätt Kalmar

län pga ingen styrelse funnits på flera år och varit vilande. Om föreningen återuppstår kan det sökas

medlemskap igen.
Funktionsrätt Kalmar län har fr.o.m. årsmötet 202l totalt 30 medlemsforeningar.

10. Behandling av övriga fiirslag från samarbetsorganets styrelse

1. Styrelsens fiirslag att medlemsavgiften är oftirändrad år 2022.
Mötet beslutade attz anta styrelsens förslag.

2. Förslag att bli medlem i Id6burna nätverket Kalmar län ideell ftirening
Mötet beslutade att: Funktionsrätt Kalmar län ansöker om medlemskap i Iddbuma nätverket Kalmar

län ideell förening. Se bilaga 2.

11. Fastställande av kostnadsersättningar till styrelsen for ät 2021
Mötet beslutade att: maxtaket på 10.000kr för förtroendevalda gemensamt fördelas på närvaro och

speciella uppdrag, samt följa skatteverkets regler och anvisningar.

12. Fastställande av verksamhetsplan och kalendarium for är 202L
Mötet fastställde verksamhetsplanen for år 2021 ochkalendarium for år 2021 med viss
j usteringsmöjlighet.

13. Fastställande av budget for 2021
Mötet fastställde budget för år 2021 enhgt styrelsens förslag dtir kostnader balanserar.

14. Stadgeenliga val

la. Presentation av nominerad/nominerade ordfiiranden
lb. Val av ordfiirande ftir 1 år.

Som ordforande på ett år valdes: Åke Ring

2. Antal ledamöter i sfyrelsen.
Mötet beslutade attz ha nio ledamöter med ordförande inriiknad i styrelsen.

3a. Presentation av nominerade ledamöter
3b. Val av ledamöter i styrelsen.
Sluten röstning gjordes
Som ledamot på två år valdes: Etisabeth Stake, Marie Torstensson, Christina Karlsson och Lena

Jönsson.

Ledamöter med ett år kvar: Krister Ekström, Walter Rydström, Sophie Eriksdotter Forsman och

Christer Andersson.
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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 vaides: Marianne Petersson.

7. Valberedningen bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande skall utses.

Mötet beslutade att: Monika Brinkenfeldt är sammankallande och att styrelsen tillsammans med

valberedningen arbeta fram i nära tid två ytterligare personer till valberedningen.

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

17. Avslutning
Årsmötesordförande Peter Vretlund avslutade mötet.
Ordförande Åke Ring tackade Peter Vretlund fcir att ätagit sig uppgiften som årsmötesordftirande och

avslutade även han mötet.

Blombud kommer skickas till Peter för sin insats som årsmötesordftirande, samt till
lekmannarevisorerna, valberedningen och avgående ledamöter i styrelsen for sina insatser i
Funktionsrätt Kalmar län.

Efter mötet stälides frågor och besvarades av Peter Vretlund som svarade på de politiska fi'ågorna och

Lars Lindahl besvarade om de tekniska frägoma om länsflirdtjänst.
Funktionsrätt Kalmar län tackade för det.
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re: Annelie Olsson
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Peter Vretlund

Justeras: Lena Hackell


