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Protokoll från årsmöte

i OCD-föreningen Stockholm och OCD-föreningen
Stockholms län

Dag: Lördagen den 20 mars 2021, kl 14.30-16.20

Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande: Elisabet Berg Karls, Suraiya Bergström, Kela Dahlén, Ulrica 
Dahlén, Rebecca Erikstam, Lars Frisk, Karin Hallman, Magnus 
Jacobsson, Erika Lindquist, Klas Lionell, Vera Nordlander, Anita 
Odell, Elin Olaisson, Johanna Persson 

Stadgarna reglerar vilka ärenden som ska behandlas vid årsmötet.

Punkt Fråga/ärende Bilaga

§ 1 Mötets öppnande

Vera Nordlander öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 

§ 2 Fastställande av röstlängd

Fastställdes att 14 röstberättigade medlemmar deltog i mötet, se 
närvaroförteckning ovan. 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Lars Frisk valdes till ordförande och Elin Olaisson till sekreterare för 
årsmötet. 

§ 4 Val av två justeringsmän och rösträknare

Vera Nordlander och Magnus Jacobsson utsågs till justerare tillika 
rösträknare.

§ 5 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning utsändes tillsammans med kallelsen. 
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkt för avtackning av tidigare
styrelseledamöter.
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§ 6 Beslut om årsmötet är stadgeenligt kallat
18 februari skickades brev (fyra veckor innan årsmötet) till 
medlemmarna med kallelse och dagordning. Mötet har även annonserats 
i OCD-forum i december 2020. Årsmöteshandlingar publicerades på 
hemsidan den 8 mars. Mötet beslutades vara stadgeenligt kallat.

§ 7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltning, samt 
revisorernas berättelse

Elin Olaisson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse (bifogas), 
årsredovisning (bifogas) och läste upp revisorernas uttalande (bifogas) 
och förslag till beslut. Mötet gavs möjlighet att ställa frågor. Mötet 
beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och årsredovisning.

2, 3, 4

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

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

§ 9 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

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

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

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan, budget

Kela Dahlén föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och Vera 
Nordlander föredrog styrelsens förslag till budget. Mötet gavs möjlighet 
att ställa frågor. Årsmötet beslutade godkänna förslag till 
verksamhetsplan och budget för 2021.

5, 6

§ 12 Val av ordförande; vid nyval på ett år och vid omval på två år

Kela Dahlén valdes enhälligt till ordförande på ett år.

§13 Val av styrelseledamöter; vid nyval på ett år och vid omval på två år

Kicki Wattjersson och Sophia Wattjersson lämnade styrelsen, på egen 
begäran. Årsmötet gick på valberedningens förslag och valde:

Omval som ordinarie på två år: Åsa Spolander och Erika Lindquist 

Omval som ordinarie på ett år (på egen begäran): Vera Nordlander, Anita
Odell, Klas Lionell och Magnus Jacobsson. Ulrica Dahlén omvaldes som
suppleant på ett år.

På initiativ av årsmötet beslutades att som nyval välja Gustav Tellefsen 
till suppleant på ett år.
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§ 14 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. 

§ 15 Val av valberedning på ett år

Att ingå i valberedningen valdes Elin Olaisson, sammankallande, Helena 
Rönnberg och Snezjana Budajeva.

Årsmötet diskuterade lämpligheten i att en anställd ingår i 
valberedningen, och gjorde ett medskick till den nya styrelsen att se över 
frågan under det kommande året inför nästa årsmöte. 

§ 16 Val av fyra ombud till Svenska OCD-förbundets stämma 10 maj

Årsmötet valde följande ombud från Stockholmsföreningen till 
förbundsstämman i maj:

- Kela Dahlén
- Karin Hallman
- Vera Nordlander
- Anita Odell

§ 17 Avtackning och årsmötets avslutande

Vera Nordlander tackade avgående styrelseledamöter Kicki och Sophia 
Wattjersson, och Kela Dahlén tackade Vera Nordlander för hennes 
insatser som ordförande. Det riktades även ett tack till kanslipersonalen 
och till Lars Frisk för väl genomfört årsmöte. 

Lars Frisk förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Elin Olaisson

Justeras Justeras

Vera Nordlander Magnus Jacobsson


 V

N
, E

KO
, H

W
M

J 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k





Protokoll från årsmöte


i OCD-föreningen Stockholm och OCD-föreningen
Stockholms län


Dag: Lördagen den 20 mars 2021, kl 14.30-16.20


Plats: Digitalt via Zoom


Närvarande: Elisabet Berg Karls, Suraiya Bergström, Kela Dahlén, Ulrica 
Dahlén, Rebecca Erikstam, Lars Frisk, Karin Hallman, Magnus 
Jacobsson, Erika Lindquist, Klas Lionell, Vera Nordlander, Anita 
Odell, Elin Olaisson, Johanna Persson 


Stadgarna reglerar vilka ärenden som ska behandlas vid årsmötet.


Punkt Fråga/ärende Bilaga


§ 1 Mötets öppnande


Vera Nordlander öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 


§ 2 Fastställande av röstlängd


Fastställdes att 14 röstberättigade medlemmar deltog i mötet, se 
närvaroförteckning ovan. 


§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet


Lars Frisk valdes till ordförande och Elin Olaisson till sekreterare för 
årsmötet. 


§ 4 Val av två justeringsmän och rösträknare


Vera Nordlander och Magnus Jacobsson utsågs till justerare tillika 
rösträknare.


§ 5 Fastställande av dagordning


Förslag till dagordning utsändes tillsammans med kallelsen. 
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkt för avtackning av tidigare
styrelseledamöter.
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§ 6 Beslut om årsmötet är stadgeenligt kallat
18 februari skickades brev (fyra veckor innan årsmötet) till 
medlemmarna med kallelse och dagordning. Mötet har även annonserats 
i OCD-forum i december 2020. Årsmöteshandlingar publicerades på 
hemsidan den 8 mars. Mötet beslutades vara stadgeenligt kallat.


§ 7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltning, samt 
revisorernas berättelse


Elin Olaisson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse (bifogas), 
årsredovisning (bifogas) och läste upp revisorernas uttalande (bifogas) 
och förslag till beslut. Mötet gavs möjlighet att ställa frågor. Mötet 
beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och årsredovisning.


2, 3, 4


§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen


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


§ 9 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag


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


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


§ 11 Fastställande av verksamhetsplan, budget


Kela Dahlén föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och Vera 
Nordlander föredrog styrelsens förslag till budget. Mötet gavs möjlighet 
att ställa frågor. Årsmötet beslutade godkänna förslag till 
verksamhetsplan och budget för 2021.


5, 6


§ 12 Val av ordförande; vid nyval på ett år och vid omval på två år


Kela Dahlén valdes enhälligt till ordförande på ett år.


§13 Val av styrelseledamöter; vid nyval på ett år och vid omval på två år


Kicki Wattjersson och Sophia Wattjersson lämnade styrelsen, på egen 
begäran. Årsmötet gick på valberedningens förslag och valde:


Omval som ordinarie på två år: Åsa Spolander och Erika Lindquist 


Omval som ordinarie på ett år (på egen begäran): Vera Nordlander, Anita
Odell, Klas Lionell och Magnus Jacobsson. Ulrica Dahlén omvaldes som
suppleant på ett år.


På initiativ av årsmötet beslutades att som nyval välja Gustav Tellefsen 
till suppleant på ett år.
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§ 14 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. 


§ 15 Val av valberedning på ett år


Att ingå i valberedningen valdes Elin Olaisson, sammankallande, Helena 
Rönnberg och Snezjana Budajeva.


Årsmötet diskuterade lämpligheten i att en anställd ingår i 
valberedningen, och gjorde ett medskick till den nya styrelsen att se över 
frågan under det kommande året inför nästa årsmöte. 


§ 16 Val av fyra ombud till Svenska OCD-förbundets stämma 10 maj


Årsmötet valde följande ombud från Stockholmsföreningen till 
förbundsstämman i maj:


- Kela Dahlén
- Karin Hallman
- Vera Nordlander
- Anita Odell


§ 17 Avtackning och årsmötets avslutande


Vera Nordlander tackade avgående styrelseledamöter Kicki och Sophia 
Wattjersson, och Kela Dahlén tackade Vera Nordlander för hennes 
insatser som ordförande. Det riktades även ett tack till kanslipersonalen 
och till Lars Frisk för väl genomfört årsmöte. 


Lars Frisk förklarade årsmötet avslutat.


Vid protokollet


Elin Olaisson


Justeras Justeras


Vera Nordlander Magnus Jacobsson
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