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Svenska OCD-förbundet

OCD-föreningen Stockholm

Pfotokoll från årsmöte

i OCD-föreningen Stockholm och OCD-föreningen Stockholms län

( Dag: Lördagen den 19 mars 2022, kl 14.00-15.45

Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande: Suraiya Bergström, Kela Dahlén, Ulrica Dahlén, Daniel
Fernström, Lasse Frisk, Birgitta Hansson, Erika Lindquist, Anita
Odell, Elin Olaisson, Johanna Persson, Helena Rönnberg, Karin
Sjölund, Åsa Spolander, Staffan Söderberg,

Stadgarna reglerar vilka ärenden som ska behandlas vid årsmötet.

Punkt Fråga/ärende Bilaga

Mötets öppnande

Kela Dahlén öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Fastställdes att 14 röstberättigade medlemmar, varav fem
styrelseledamöter, deltog i mötet. Se närvaroförteckning ovan.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

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

Val av två justeringsmän och rösträknare

Staffan Söderberg och Erika Lindquist utsågs till justerare tillika
rösträknare.

§ 5 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning fanns med i kallelsen. Dagordningen fastställdes
utan några tillägg.
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§ 6 Beslut om årsmötet är stadgeenligt kallat

Årsmötet konstaterades vara stadgeenligt kallat.

§ 7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltning, samt 2, 3, 4
revisorernas berättelse

Elin Olaisson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse (bifogas) och
läste upp revisorernas uttalande (bifogas). Åsa $polander föredrog
årsredovisning (bifogas).

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse,
revisionsberättelse och årsredovisning samt att lägga dessa till
handlingarna.

§ 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 styrelsens förslag till riktlinjer för valberedning 5

Kela Dahlén föredrog förslaget till riktlinjer (bifogas).

Årsmötet beslutade att anta riktlinjerna. Årsmötet gav vidare styrelsen i
uppdrag att se över hur situationer där valberedningen avgår innan
årsmötet ska hanteras. Vid behov får styrelsen återkomma vid nästa
årsmöte med förslag till reviderade riktlinjer.

io Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Konstaterades att inga motioner inkommit.

§
Fastställande av verksamhetsplan, budget 6, 7

Kela Dahlén föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan (bifogas)
och Åsa Spolander föredrog styrelsens förslag till budget (bifogas).

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen samt budget för
2022. Årsmötet gjorde följande medskick till styrelsen:

- Konkretisera nuvarande målformuleringar med mer uppföljningsbara
mål

- Tydliggör hur medlemmar kan bidra med frivilliga insatser och
undersök om frivilliga insatser kan genomföras för att stötta enskilda
medlemmar med praktisk hjälp

- Vidta åtgärder i syfte att öka gåvor och andra bidrag till föreningen

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

Årsmötet valde enhälligt Kela Dahlén till ordförande på två år.
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§13

Vid protokollet

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

Vera Nordlander har under 2021 lämnat styrelsen på egen begäran.
Sittande ledamöter Åsa Spolander och Erika Lindquist valdes vid
årsmötet 2021 på två år. Övriga kvarvarande ledamöter har valt att
kandidera för omval på ett år. Årsmötet gick på valberedningens förslag
och valde:

- Omval som ordinarie ledamöter på ett år: Anita Odell, Klas Lionell,
Magnus Jacobsson samt Ulrica Dahlén

- Omval som suppleant på ett år: Gustav Tellefsen

- Nyval pä ett år: Staffan Söderberg (suppleant)

c

Elin Olaisson

Justeras

c
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§ 14 Val av två revisorer och suppleant på ett år

Årsmötet gick på valberedningens förslag och valde Katarina Nyberg,
HQV, till extern revisor. 1 det fall Katarina inte kan fullfölja uppdraget
utser HQV hennes ersättare. Lars Ekvall valdes till intern revisor och
Hanna Edlund valdes till suppleant.

§ 15 Val av valberedning på ett år

Årsmötet valde följande personer till valberedningen:

Lasse Frisk (sammankallande), Helena Rönnberg samt Johanna Persson.

§ 16 Årsmötets avslutande

Lasse Frisk förklarade årsmötet avslutat.

Erika Lindquist berg


