Svenska OCD-förbun det
O’-föreningen Stockholm

Protokoll från årsmöte
i OCD-föreningen Stockholm och OCD-föreningen Stockholms län
Dag:

Lördagen den 21 mars 2020, kl 14.15-15.00
Erstagatan 1 C och för en del via telefon

Plats:
Närvarande fysiskt:

Klas Lionell, Elin Olaisson. Åsa Spolandcr, Erika Lindquist,
Elisabet Berg Karis, Ulf Spolander, Gustav Tellefsen, Miriam
Bonjovanni. Johanna Persson

Närvarande på telefon:

Vera Nordlander, Anita Odell, Kela Dahlén, Sophia Wattjersson,
Kicki Wattjersson, Ulrica Dahlén, Hanna Odestig

Stadgarna reglerar vilka ärenden som ska behandlas vid årsmötet.

Punkt Fråga/ärende
Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt val av två
justeringsmän
Elin Olaisson valdes till ordförande och Anita Odd! till sekreterare för
årsmötet. Vera Nordlander och Åsa Spolander utsågs till justerare tillika
rösträknare.

§2

Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning utsändes tillsammans med kallelsen.
Dagordningen fastställdes utan ändringar.
Beslut om årsmötet är stadgeenligt kallat
20 februari skickades brev (fyra veckor innan årsmötet) till
medlemmarna med kallelse och dagordning. Aven annonsering i OCD
forum i jan och den 7 mars lades handlingar på hemsidan. Mötet
beslutades vara stadgeenligt kallat.

Bilaga
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§4

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltning, samt
revisorernas berättelse

2, 3, 4

Elin Olaisson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse (bifogas), den
ekonomiska berättelsen och läste upp den auktoriserade revisorns
uttalande (bifogas) och förslag till beslut. Johanna Persson läste upp ett
uttalande från internrevisor Elisabeth B Pousette (bifogas). Mötet gavs
möjlighet att ställa frågor. Handlingarna har funnits tillgängliga på
hemsidan sedan 7 mars för nedladdning och fanns också upptryckta i
möteslokalen. Mötet beslutade att godkänna verksamhctsberättelse och
den ekonomiska berättelsen.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna hade inga anmärkningar och yrkade på ansvarsfrihet för
styrelsen. Det blev även årsmötets enhälliga beslut.

§6

Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Konstaterades att inga motioner inkommit och att styrelsen inte har
lämnat några förslag.

§7

Behandling av förslag till stadgeändring
Inga förslag till stadgeändring har inkommit.

§$

Fastställande av verksamhetspian, budget

Klas Lionell föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och Åsa
Spolander föredrog styrelsens förslag till budget. Mötet gavs möjlighet
att ställa frågor. Årsmötet beslutade godkänna verksamhetspian och
budget för 2020.
av ordförande; vid nyval på ett år och vid omval på två år
Va]
Vera Nordlander valdes enhälligt till ordförande på ett år (ett år på egen
begäran).
§10

Val av styrelseledamöter; vid nyval på ett år och vid omval på tva år
Magdalena Berger länmade styrelsen, på egen begäran.

Omval som ordinarie (samtliga på ett år på egen begäran): Anita Odelt,
Klas Lionell, Kela Dahlén, Sophia Wattjersson, Åsa Spolander. Omval
som suppleanter: Kicki Wattjersson, Magnus Jacobsson, Ulrica Dahlén
Nyval på ett år: Erika Lindquist. Erika presenterade sig.
ii

Val av två revisorer och suppleant på ett år

Till auktoriserad revisor utsågs Katarina Nyberg, HQV och till
internrevisor utsågs Lars Ekvall. HQV utser ersättare om Katarina
Nyberg inte kan fullfölja uppdraget.

5, 6
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Val av valberedning på ett år

§ 12

Att ingå i valberedningen valdes Elin Olaisson, sammankallande,
Elisabet Berg Karis och Johanna Persson.

§ 13

Årsmötet avslutas

Elin Olaisson tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
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