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Protokoll från årsmötet den 15 mars 2014 
 
 
Plats: Quality Hotel, Friends Arena 
Närvarande: 33 personer varav 26 röstberättigade medlemmar samt 7 anställda. 
 
 
Ordförande Martin Bretz öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. 
 
 
1. Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för årsmötet 

1.1. Val av mötesordförande 
Per Jameson valdes till mötesordförande. 
 

1.2. Val av mötessekreterare 
Veronika Lyckow valdes till mötessekreterare. 
  

1.3. Val av justerare 
PG Norlin och Mathias Hackzell valdes till justerare. 

 
2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängd skickades runt för påskrift. 
 

3. Mötets behöriga utlysande samt fastställande av förslag till dagordning 
3.1. Kallelse till mötet i laga ordning 

Kallelse har delgivits i medlemstidningen Kick nr. 4 (december 2013) och information har funnits på 
föreningens hemsida. Årsmötet förklarades i stadgeenlig ordning kallat. 
 

3.2. Fastställande av förslag till dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes med följande tillägg under punkt 13 Övriga frågor: 
13.2 Föreningens ekonomi 
13.3 Lägergruppen 

 
4. Årsredovisning räkenskapsåret 2013 

Veronika Lyckow föredrog årsredovisningen.  
 
5. Revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för 2013 

Ordförande Per Jameson föredrog revisionsberättelsen och Veronika Lyckow föredrog verksamhetsberättelsen 
för 2013. Anders Hård informerade om Internationella Gruppens arbete, Mats-Erik Bjerkefors informerade om 
projektet Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv (år 2) och Bengt Axén informerade om projektet 
Paracykel – cykling för personer med funktionsnedsättning. 
Mötet beslutade: 
Att lägga revisionsberättelsen för år 2013 till handlingarna. 

 
6. Styrelsens ansvarsfrihet 

Mötet beslutade: 
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen för den tid revisionen omfattar. 

  
7. Val av styrelse enligt § 4a 

7.1. Val av ordförande 
Martin Bretz valdes som ordförande på 2 år 
 

7.2. Val av ledamot 
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Pia Lundgren valdes till ledamot på 2 år 
 

7.3. Val av ledamot 
Kristina Lyckberg valdes till ledamot på 2 år 

 
7.4. Val av suppleant 

Ingrid Thörnblom valdes till suppleant på 2 år 
 

8. Val av revisorer 
Gunilla Wernelind valdes till ordinarie revisor 
Anette Wilhelm valdes till ordinarie föreningsrevisor 
Anders Ljungblom valdes till revisorssuppleant 
 

9. Val av eventuella kommittéer, grupper samt valberedning 
9.1. Val av lägergrupp 

Sofia Lindbäck, Elin Öhgren, Kim Jansson och Jan Bebenek valdes till lägergrupp. Frågan kom upp 
huruvida det fanns ytterligare personer till lägergruppen på valberedningens lista.  

Mötet beslutade: 
Uppdra åt styrelsen att komplettera deltagarna i lägergruppen i enlighet med lista från valberedningen samt ge 
uppdrag om sammankallande efter eventuell översyn av delegationsordning. 

 
9.2. Val av representanter för Active Rehab International (ARI) 

Per Jameson och Anders Hård valdes som representanter för ARI. 
 

9.3. Val av valberedning 
Jan Bebenek, Linda Lantz och Kent Revedal valdes till valberedning. 

 
Årsmötet tackade Valberedningen 2013 för deras gedigna insats. 
 

10. Fastställande av medlemsavgift 
Medlemsavgiften föreslogs oförändrad från föregående år. 
Mötet beslutade: 
att fastställa medlemsavgiften till 250 kr för kalenderåret 2015. 

 
11. Arvodessumma för förtroendevalda 

Arvoderingen föreslogs oförändrad från föregående år. 
Mötet beslutade: 
att ordförande skall arvoderas med 5 000 kr för verksamhetsåret 2014. 
att vice ordförande skall arvoderas med 3 000 kr för verksamhetsåret 2014. 
att övriga förtroendevalda inte skall arvoderas för verksamhetsåret 2014. 

 
12. Motioner 

 
12.1 Stadgeändring under § 4a Styrelse 
Martin Bretz (styrelseordförande) informerade om styrelsens förslag att minska sin storlek från sex ordinarie och 
två suppleanter till fem ordinarie och en suppleant från och med årsmötet 2015. Kent Revedal lade ett 
motförslag att styrelsen enbart skulle innehålla sex ordinarie medlemmar. 
Mötet beslutade: 
att anta en stadgeändring med förslaget om totalt sex styrelseledamöter skall väljas vid årsmötet 2015. 
 
12.2 Mindre justeringar i stadgarna under § 6 Årsmöte 
Martin Bretz (styrelseordförande) informerade om justeringar i stadgarna gällande tid för kallelse till årsmöte 
(ändras från tre till fyra veckor före årsmöte) och tid för inkommande av motioner (ändras från fyra till tre 
veckor före årsmöte). 
Mötet beslutade: 
att anta förslaget. 
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12.3 Mindre justeringar i stadgarna under § 2 Medlemmar 
Martin Bretz (styrelseordförande) informerade om justeringar i stadgarna gällande ett språkligt förtydligande 
under paragrafen Medlemmar. 
Mötet beslutade: 
att anta förslaget. 
 

13. Övriga frågor 
 
13.1 Föreningens Vision 
Tobias Lauritsen (ledamot) föredrog den arbetsprocess som följde med visionen efter förra årsmötet där 
resultatet blev att ingen vision antogs samt lade fram styrelsens nya förslag för vision.  
Mötet beslutade: 
att anta förslaget. 
 
13.2 Föreningens ekonomi 
P-G Norlin poängterade vikten av att föreningen arbetar för att dra in mer egna medel och gav ett par exempel 
på hur detta kunde göras.  
 
Kommentar: Veronika Lyckow gav kort information om att personal och styrelse just nu arbetar med frågan att 
göra föreningen mer ekonomiskt självständig. 
 
13.3 Lägergruppen 
Kent Revedal föreslog att Lägergruppen skulle ha en egen ordförande/sammankallande i syfte att skapa bättre 
kommunikation mellan gruppen och kansliet. Frågan hänfördes till punkt 9.1 på dagordningen. 

 
14. Mötets avslutande 

Per Jameson avslutade årsmötet.   
 
 
 
 
Per Jameson   Veronika Lyckow 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 
 
P-G Norlin    Mathias Hackzell 
Justerare    Justerare  


