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FSDB Stockholm och Gotlands län 
 
 
 
 

Årsmötesprotokoll 2015 
 
Dag:  Lördag 28 mars 2015 
 
Tid:  13:13-17:00 
 
Plats:  Dövas Hus, Palmfeltsvägen 15  
 
Närvarande: 26 röstberättigade medlemmar.  
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande 
FSDB Stockholm och Gotlands läns ordförande Anita Örum hälsade alla 
varmt välkomna till årsmötet. En tyst minut hölls för att hedra de som gått 
bort under året.  

 
§ 2 Upprättande av röstlängd  
Röstlängden består av 26 röstberättigade medlemmarna som fanns på 
plats. Alla röstberättigade medlemmar fick varsitt röstkort. I 
årsmöteslokalen fanns även 4 stödjande medlemmar (utan rösträtt). 

 
§ 3 Frågan om mötet utlysts i behörig ordning 
Årsmötet beslutade: 
 
att  godkänna att kallelsen skickats ut stadgeenligt. 
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§ 4 Val av mötesfunktionärer  
 
A) Mötesledare  
Valberedningen föreslog Fredrik Ahlkvist som ordförande för mötet. 

Årsmötet beslutade: 
 
att  välja Fredrik Ahlkvist som ordförande för årsmötet.  
 
 
B) Två protokolljusterare tillika rösträknare 
Medlemmarna föreslog Pontus Degsell och Graciela Gonzalo Sundström 
som protokolljusterare. 

Årsmötet beslutade: 
 
att välja Pontus Degsell och Graciela Gonzalo Sundström till 

protokolljusterare tillika rösträknare. 
 
 
 
C) Protokollförare 
Valberedningen föreslog Kattis Linné som sekreterare för mötet. 

Årsmötet beslutade: 
 
att  välja Kattis Linné som sekreterare för årsmötet.  
 
 
§ 5 Fastställande av dagordning 
Årsmötet beslutade: 
 
att  fastställa den utsända dagordningen med ändring om att det 

är 4 ordinarie ombud till FSDB kongressen som ska väljas och 
inte 5. 
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§ 6 Behandling av verksamhetsberättelse  
för 2014 
Årsmötet beslutade: 
 
att  godkänna verksamhetsberättelsen för år 2014 och lägga den 

till handlingarna. 
 
att medlemmarna önskar att verksamhetsberättelsen framöver 

innehåller namn på de som gjort representation. 
 
 
§ 7 Balans- och resultaträkning för 2014 
Årsmötet beslutade: 
 
att  godkänna balans- och resultaträkning för år 2014 och lägga 

dem till handlingarna. 
 
 
§ 8 Revisorernas berättelse  
Årsmötet beslutade: 
 
att godkänna revisorernas berättelse för år 2014 och lägga den till 

handlingarna.  
 
 
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 
2014  
Årsmötet beslutade: 
 
att  bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för år 2014. 
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§ 10 Val av två styrelseledamöter på två år 
Valberedningen föreslog Rolf Eriksson (omval), Mona-Britt Broberg 
(nyval), Ann-Louise Rolness (nyval) till ledamöter på två år. Mötet 
föreslog även Peter Falkegård (nyval). Sluten omröstning genomfördes. 
 
Ann-Louise Rolness 17 röster 
Mona-Britt Broberg 14 röster 
Rolf Eriksson 10 röster 
Peter Falkegård 8 röster 
 
Sten-Owe Bjelvestad och Ann Jansson har ett år kvar som ledamöter.  
  
Årsmötet beslutade: 
 
att  välja Ann-Louise Rolness och Mona-Britt Broberg till 

styrelseledamöter på två år.  
 

 
§ 11 Val av ombud, 4 ordinarie och ersättare till 
FSDB:s kongress 29-31 maj 
Mötet föreslog Jane Eriksen, Peter Falkegård, Ann-Louise Rolness, 
Mona-Britt Broberg, Ann Jansson, Mikael Lundgren, Göran Rydberg. 
Öppen röstning genomfördes: 
Ann Jansson 17 
Jane Eriksen 15 
Ann-Louise Rolness 14 
Mona-Britt Broberg 13 
Peter Falkegård 9 
Göran Rydberg 7 
Mikael Lundgren 6 
 
Årsmötet beslutade: 
 
att   utse Ann Jansson, Jane Eriksen, Ann-Louise Rolness och 

Mona-Britt Broberg till ordinarie ombud till FSDB:s kongress. 
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att  utse Peter Falkegård, Göran Rydberg och Mikael Lundgren till 
 ersättare. 

 
§ 12 Val två revisorer varav en är auktoriserad 
och en ersättare 
Valberedningen föreslog Johan Engdal, auktoriserad revisor (omval) och 
Tomas Hellström till ersättare (omval) på ett år. 
 
Årsmötet beslutade: 
 
att  välja Johan Engdal som auktoriserad revisor (omval) på ett år. 
att välja Tomas Hellström till ersättare (omval) på ett år.  
 
§ 13 Val av valberedning tre personer samtliga 
röstberättigade varav en sammankallande 
 
Årsmötet beslutade: 
 
att  välja Rolf Eriksson och Gurli Wåglund och Lena Svensson till 

valberedning för ett år. 
 
att välja Lena Svensson till sammankallande för valberedningen. 
 
 
§ 14 Medlemsavgift 2016 
Styrelsen föreslog 100 kr till lokalföreningen (vilket innebär 175 kr inkl. 
avgift till FSDB riks).  
Årsmötet föreslog 125 kr till lokalföreningen. (vilket innebär 200 kr inkl. 
avg till FSDB riks). 
 
Årsmötet beslutade: 
 
att medlemsavgiften för år 2016 ska vara oförändrad, d v s 100 

kronor per person till lokalföreningen (vilket innebär 175 kr och 
inkl. avgift till FSDB riks), både för röstberättigade och 
stödjande medlemmar. 
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§ 15 Styrelsearvoden 2015 
Eftersom ingen förbereder arvode till styrelsen så har sittande styrelse 
diskuterat förslag på styrelsearvode för 2015. Styrelsen tycker det är 
bättre att gå över till ett system där styrelseledamöter får ett arvode per 
styrelsemöte man deltar på. Som utgångspunkt för detta har man använt 
den modell och de belopp som gäller för förbundets styrelsemöten. 
Likaså tycker styrelsen det är rimligt att ordförande får ett årsarvode för 
det jobb det innebär att vara ordförande i föreningen. Detta grundar sig 
på ett engångsbelopp. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta: 

- Att styrelsens ledamöter erhåller 400 kr per närvarande 
styrelsemöte 

- Att ordförande erhåller ett ordförandearvode om 5 000 kr per år. 
 
Årsmötet beslutade: 
 
att godkänna styrelsens förslag på 400 kr per närvarande 

styrelsemöte 
 
att ordförande erhåller ett ordförandearvode om 5000 kr per år. 
 
 

§ 16 Motioner 
Årsmötet beslutade att bordlägga de 5 motionerna till nästa 
medlemsmöte.  
 
§ 17 Riktlinjer för stadgar 
Årsmötet beslutade att bordlägga riktlinjer för stadgar så att dessa hinner 
diskuteras ordentligt. 

 
§ 18 Övriga frågor 
Fredrik Ahlkvist distriktsordförande i SRF Stockholm och Gotlands län 
informerade om att SRF Stockholm och Gotlands län vill träffa FSDB 
Stockholms och Gotlands län för att diskutera samverkan.  
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§ 19 Avslutning  
Anita Örum tackade mötesordförande Fredrik Ahlqvist för ett väl 
genomfört årsmöte och gav honom en present.  
Anita tackade även mötessekreteraren Kattis Linné med en present. 
 
Anita tackade också de två avgående styrelseledamöterna,  
Rolf Eriksson och Göran Rydberg med varsin present. 
 
Anita framförde också ett stort tack till Valberedningen för deras arbete. 
 
Därefter förklarade Anita Örum årsmötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Kattis Linné   Fredrik Ahlkvist 

Mötessekreterare   Mötesordförande  

 
 
 
 
 
Pontus Degsell   Graciela Gonzalo Sundström 

Justerare    Justerare 


