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Strokeföreningen Stockholms läns årsmöte 
Protokoll fört vid årsmöte den 17 april 2013 

 
 

§  1 
Årsmötets öppnande 

Ordförande Conny Larsson önskade alla välkomna och öppnade mötet. 
 

Parentation  
 

 
§  2 

Fastställande av röstlängd 
Antal röstberättigande var:  41 stycken 

 
§  3 

Årsmötets behöriga sammankallande 
Mötet beslutade att: godkänna årsmötets behöriga sammankallande. 

 
§  4 

Val av presidium 
a. Årsmötets ordförande: P-O Lindahl valdes till mötesordförande. 
b. Årsmötessekreterare: Gill Wingbo valdes till mötessekreterare. 

 
 §  5 
 Val av: 

Två protokolljusterare:  Lisbeth Svensson och Tomas Lindvall valdes till 
protokolljusterare tillika rösträknare. 
 

 §  6 
Fastställande av dag- och arbetsordning 

Mötet beslutade att: godkänna dag- och arbetsordning 
 

§  7 
Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelser 

Mötet beslutade att godkänna: verksamhets- och ekonomiska berättelse. 
 

§  8 
Revisorernas berättelse 

Revisor Anders Tillgren gick igenom revisionsberättelsen.  
Mötet beslutade att: godkänna revisorernas berättelse och att lägg den till handlingarna. 

 
§  9 

Styrelsens ansvarsfrihet 
Mötet beslutade att: ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 
 

§ 10 
Förslag från styrelsen 

Det finns inget förslag från styrelsen 
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§ 11 

Behandling av motioner 
Lars Persson, bildandet av en framtidsgrupp. 
Tomas Lindvall, fullmaktsröstning. Tillägg till svaret, en fullmakt per person. 
Tomas Lindvall, jourhavande medstrokare.  
Samtliga motioner godkändes av mötet 

 
§ 12 

Fastställande av medlemsavgifter 
Bestäms på förbundets kongress i juni 2013. 

 
§ 13  

Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen 
Mötet beslutade att: sju ledamöter plus tre ersättare är lagom i styrelsen. 

 
§ 14 

Val av ordförande 
Mötet beslutade att välja: 

Val av ordförande på 1 år   Sven Andréasson 
 
 § 15 
 Val av ledamöter på 2 år 
Val av ledamöter på 2 år     Annelie Torsfeldt-Henriksson,  
   Kai Bervéll och Kjell Björn, 
 
 § 16 

Val av ersättare på 1 år 
Mötet beslutade att välja:  Åsa Nelander 
 Marie Fagerberg 
 Joakim Bolinder 

 
§ 17 

Val av två revisorer på 1 år 
Mötet beslutade att välja: Jenny Insulander, PWC och Göran Mörk (förtroendevald) 

 
§ 18 

Val av en revisorsersättare på 1 år 
Mötet beslutade att välja: Eva Zetterberg  

 
§ 19 

Val av ombud och ersättare till förbundskongressen 
Mötet beslutade att styrelsen kan välja tre personer. 

 
§ 20 

Val av minst tre ledamöter till valberedningen på 1 år varav en sammankallande 
Mötet beslutade att välja: 
 Lars Persson, Peter Wetterljung och Conny Larsson 
Sammankallande blir: Peter Wetterljung 
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§ 21 

Årsmötets avslutande 
Sven Andreasson avslutade mötet. Avtackning med blommor till avgående ersättare och 
ledamöter och mötesordförande och sekreterare. 
 

 

Vid protokollet:  

 

 

Gill Wingbo, mötessekreterare                P-O Lindahl, mötesordförande 

 

Justeras: 

 

 

 

Lisbeth Svensson      Tomas Lindvall 

 


