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Dagordning och beslut Årsmöte 

1.) Mötets öppnande, Vi i styrelsen presenterar oss, kort breeafing om syftet med mötet.  

Närvarande: Marianne Stathin, Jan Höök, Olle Appelgren och Cristina Styrén 

Via Facebook: David Nilsson, Marion Väinämo Englaborn, Yvonne Ericsson, Claudine 

Ahlgren, Anette Haglund, Emmelie Tallén, Ewa Bessmark, Anna-Karin Frölander, Elisabet 

Roos, Jenny Anttila, Kim Querray-Lundh, Sanna Berggren och Susanne Runsten. 

2.) Godkännande av dagordning, Handuppräckning eller gillatummen gäller 

Dagordningen godkändes. 

3.) Val av ordförande för mötet, väljs att leda dagens möte. 

Marianne Stathin valdes enhälligt till mötes ordförande. 

4.) Val av sekreterare för mötet, väljs att föra protokoll över dagens möte 

Cristina Styrén valdes till sekreterare för mötet.  

5.) Val av en justeringsman tillika rösträknare, justeringsmän skall kontrollera att 

innehållet i det förda protokollet är riktigt och fungera som rösträknare under mötet 

om så erfordras. 

Jan Höök och Olle Appelgren valdes till justeringsmän och tillika rösträknare. 

6.) Genomgång av föreningens stadgar. Godkänner alla? Handuppräckning eller 

gillatumma gäller 

Föreningens stadgar godkändes. 

10.) Fastställ antalet ledamöter i styrelsen 

Tre stycken ordinarie ledamöter och två suppleanter med rätt för styrelsen att justera uppåt vid 

behov fastställdes. 

11.) Fastställ medlemsavgift. Varför behövs det? 

För att kunna fortsätta driva föreningen och dess omkostnader fastställdes en årsavgift på 250: 

-/år. Hemsidan kostar , administrativa kostnader och allt har hittills betalats av styrelsen 

själva. Föreningen har haft noll i kassan men väl utgifter. Majoriteten godkände detta och vi 

har även funnit ett starkt stöd för detta från övriga medlemmar via e-post vid förfrågan. 

12.) Styrelsen sitter kvar. Handuppräckning eller gillatumme gäller 

Det var ett enhälligt ja på denna fråga. 

13.) Claudine har ordet 

Claudine meddelande att hon lämnar sina uppdrag i föreningen då hon ska vidareutbilda sig. 

Hon tackade för förtroendet hon har fått och understrykte föreningens vikt kring frågor 

rörande undersköterskor och specialistundersköterskor. Susf kommer alltid att ligga henne 

varmt om hjärtat och hennes stöd. Avslutningsvis tackade hon för den tid som hon varit aktiv i 

styrelsen och föreningen. Var god se medlemsbrev 
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I samband med detta meddelade föreningens ordförande Marianne Stathin att Olle Appelgren 

redan utsätts som efterträdare och tagit vid där hon slutade. Han har erfarenhet av 

föreningsarbete och erfarenhet i vården och har den kompetens som föreningen efterfrågar. 

14.) Kontaktpersonerna i landet. 

Vi fick in tre kontaktpersoner under kvällen 

Elisabet Roos Västerbotten, Anette Haglund Dalarna och Yvonne Ericsson Södermanland. 

Dörren står öppen för fler att ansluta och vad det innebär att vara kontaktperson kommer det 

att redogöras separat i kommande medlemsbrev. 

15.) Val av övriga styrelseledamöter. Dessa bör väljas på 2 år 

Till ordinarie styrelse ledamot valdes Marianne Stathin, Jan Höök och Olle Appelgren. Till 

suppleanter valdes Cristina Styrén och David Nilsson. 

16.) Val av revisor. Väljs på ett år. Revisorn ska inte sitta i styrelsen eftersom han senare 

skall granska styrelsens förvaltning och räkenskap. Bordlagt tillsvidare 

17.) Val av Valberedning. Förslagsvis tre av vilka en utses som sammankallande. 

Valberedningen förbereder till nästa årsmöte. 

Val av styrelseledamöter och suppleanter görs av styrelsen. Var god se medlemsbrev 

 20.) Välja grupp för Social Media. 

Var god se medlemsbrev 

21.) Välja grupp för Etisk kod 

Var god se medlemsbrev 

22.) Dag för nästa årsmöte och var 

Var god se medlemsbrev 

23.) Övriga frågor. Inga ekonomiska frågor får avgöras under denna punkt. 

Inga övriga frågor. 

24.) Årsmötet avslutas. Föreningens ordförande för mötet tackar för visat intresse 

Vid pennan/Cristina Styrén  

Jan Höök Justerare  

Olle Appelgren Justerare 


