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Svenska OCD-förbundet
OCD-förenrngen Stockholm

Protokoll från årsmöte

i OCD-föreningen Stockholm och OCD-föremngen Stockholms län

Dag: Lördagen den 23 mars 2019, id 1 4.30 — 16.00

Plats: Förernngslokalen på Erstagatan IC, 7tr.

Närvarande: 20 personer (se bilaga)

Stadgarna reglerar vilka ärenden som ska behandlas vid årsmötet.

Punkt Fråga/ärende Bilaga

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt val av två justerare
tillika rösträknare

Mötet utsåg Elin Olaisson till mötesordförande, Änita Odell som
mötessekreterare samt IKicid Wattjersson och Kela Dahlén som justerare
tillika rösträknare. Deltagarlista upprattades.

§ 2 Fastställande av dagordning 2

Förslag till dagordning har varit utsänd. Dagordningen fastställdes men med
ändring avseende punkt 12, där antal ombud till förbundets årsstämma ska
vara fyra, ej tre.

§ 3 Beslut om årsmötet är stadgeenligt kallat

Särskild kallelse har sänts till medlemmarna fyra veckor i förväg, 21 februari.
Arsmöteshandlingar har funnits tillgängliga att beställa från den 11 mars.
Mötet beslutades vara stadgeenligt kallat.

§ 4 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltning, samt 3, 4, 5
revisoremas berättelse

Vera Nordlander och Ända Odell föredrog styrelsens verksamhetsberättelse,
Elin Olaisson föredrog den ekonomiska berättelsen och läste upp den
auktoriserade revisorns uttalande och förslag till beslut. Johanna Maali
Persson läste upp internrevisorns uttalande. Handlingarna har funnits
tillgängliga för nedladdning på hemsidan och fanns också upptryckta i
möteslokalen.

Mötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska
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berattelsen. Mötet beslutade fastställa balansräkningen och godkänna att årets
förlust tas från eget kapital. Styrelsen har vidtagit olika åtgärder för att minska
underskottet, dels genom att dra ner på personalkosmader och
timersättningar. Dels genom att extra bidrag sökts från Socialförvaltningen.

§ 5 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna yrkade ansvarsfrihet för styrelsen. Detta blev även årsmötets
enhäffiga beslut.

6 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Konstaterades att inga motioner konmiit in och styrelsen har inte lämnat
något förslag.

§ 7 Fastställande av verksamhetspian och budget 6, 7
Vera Nordlander kommenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan och
Elin Olaisson kommenterade styrelsens förslag till budget. Mötet gavs tillfälle
att ställa frågor.

Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsplan och budget för 2019.

§ $ Val av ordförande; vid nyval på ett år och vid omval på två år
Vera Nordlander valdes till ordförande på ett år, på egen begäran.

9 Val av styrelseledamöter; vid nyval på ett år och vid omval på två år
Asa Wennerberg, Elisabet Berg Karls, Elin Wattjersson och Elizabeth Dag
lämnade styrelsen på egen begäran. Ulrica Dafflén lämnade tillfiiffigt
styrelsearbetet under inledningen av 2019.

Omval: Änita Odell, Kela Dahlén, Klas Lionell, Kicki Wattjersson (suppleant)
och Ufrica Dahlén (suppleant) på ett år vardera, på egen begäran.

Nyval: Åsa Spolander, Magdalena Berger, Sophia Wattjersson och Magnus
Jacobsson (suppleantpå ett år vardera på egen begäran.

§ 10 Val av två revisorer och suppleant på ett år

Till auktoriserad revisor utsågs Katarina Nyberg, HQV och till suppleant
annan revisor som utses i hennes ställe av HQV.

Till internrevisor utsågs Elisabeth B Pousette.

§ 11 Val av valberedning på ett år

Till valberedrnng utsågs Elin Olaisson (sarnmankallande), Elisabet Berg Karls,
Johanna Maali Persson och Erika Lindquist.

§ 12 Val av tre frra ombud till OCD-förbundets årsstämma
Årsmötet godkände styrelsens förslag på ombud: Vera Nordlander, Anita
Odell, Kela Dahlén och Magdalena Berger. Magnus Jacobsson utsågs till
ersättare.
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§ 13 Mötets avslutande

Elin Olaisson tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. Tack
och blommor till ledamöterna som slutat.

Vid protokollet

7-

Anita Odell

Justeras Justeras

Kicki Wattjerssoiv / Kela DM


