
Årsmötets protokoll 12 mars, 2006 
 

Årsmötet hölls på Kärsögårdens Aktivitetscenter, Drottningholm. 46 av Rekryteringsgruppens 
medlemmar samt 6 anställda närvarade vid mötet (se bilaga). 
 
 
§ 1 Årsmötets öppnande 
 Ordförande Martin Larsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2 Mötets behöriga utlysande 

Årsmötet godkände mötets sammankallande. 
 
§ 3 Fastställande av föredragningslistan 
 Föredragningslistan godkändes utan ändringar. 
 
§ 4 Val av mötesfunktionärer 

4.1 Val av mötesordförande 
Årsmötet beslutade att välja Leif Andersson. 
 
4.2 Val av mötessekreterare 
Årsmötet beslutade att välja Petra Umaerus. 
 
4.3 Val av justerare tillika rösträknare 
Årsmötet beslutade att välja Lena Sandström (Lund) och Ulf Pålsson. 

 
§ 5 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2005 

Verksamhetschef Peter Fahlström redogjorde för verksamhetsberättelsen och svarade på frågor. 
Stefan Wegeborn redogjorde för förvaltningsberättelsen samt svarade på frågor.  
 
Per Jameson önskade att Rekryteringsgruppens uppsökeri samt lägerverksamhet i framtiden 
ska redovisas lika exemplariskt som Bosöverksamheten. Han pekade på att nyckeltal bör framgå 
i årsredovisningen. 
 
Mats Laveborn undrade varför Rekryteringsgruppens intäkter för medlemsavgifter minskat. 
Stefan Wegeborn meddelade att detta beror på att inbetalning av medlemsavgifter sker löpande 
och därför kan viss del av intäkterna ha redovisats på föregående verksamhetsår. Stefan 
Wegeborn berättade vidare att antalet medlemmar inte minskat utan ligger förhållandevis 
konstant. 
 
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhets- och förvaltningsberättelsen. 

  
§ 6 Revisionsberättelse för år 2005 
 Stefan Wegeborn läste upp revisionsberättelsen för år 2005.    
  
 Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det 
 gångna året. 
 
§ 7  Motioner 

Samtliga motioner inlämnades efter ordinarie motionstid. Dock hade samtliga motioner 
aviserats till verksamhetschefen i god tid. Styrelsen behandlade samtliga motioner vid 
styrelsemötet den 18 februari 2006. Årsmötet tillfrågades om motionerna skulle anses giltiga. 
Årsmötet besvarade frågan med ja.  

 
Mats Laveborn kommenterade att det är tråkigt/konstigt att bara en person skrivit motioner till 
årsmötet. Antingen måste det bero på att det finns för få aktiva medlemmar eller att föreningen 
fungerar så otroligt bra att ingenting bör förändras. 

 
 
 

 



 
 
 7.1 Motion 1: Problem med åldrande och ryggmärgsskada 
 Peter Fahlstöm läste motionen för årsmötet. 

 
Styrelsens kommentar:  
Styrelsen ser positivt på motionens innehåll men förslog årsmötet att avslå motionen, med 
motiveringen att frågan behöver konkretiseras och växa fram från medlemmar, förtroendevalda 
samt personal. 
 
Årsmötets åsikter:  
Per J ansåg att styrelsen helt missat grejen eftersom motionen inte låser projektet. Det är 
självklart t.ex. omöjligt att genomföra projektet utan finansiering.  

 
Cissa Bergsten undrar om, och i så fall hur, Rekryteringsgruppen förbereder dagens nyskadade 
på hur man lever ett långt liv i rullstol. 

 
 Per Jameson svarade Bergsten att Rekryteringsgruppen gör en del, men behöver göra mer. 
 

Kerstin Wahman sa att Rekryteringsgruppen har medlemmar som ligger i framkant av detta, 
personer som är 50+ och har suttit i stol i 30 år. Hon menade att  det är ett nytt fenomen som vi 
måste ta i tu med och Rekryteringsgruppen har skyldighet att finns med som förebilder även 
inom detta område. 

 
Mats Laveborn höll med föregående talare och menade att detta är ett växande problem. Oavsett 
årsmötets beslut så är detta ett viktigt område som Rekryteringsgruppen bör engagera sig i.  

 
 Årsmötet beslutade att godta motionen. 
 
  
 7.2 Motion2: Rekryteringsgruppen måste vara till för alla medlemmar, inte bara i 
Stockholm 
 Peter Fahlstöm läste motionen för årsmötet. 
 
 Styrelsens kommentar:  

Styrelsen föreslog årsmötet att avslå motionen med hänvisning till följande kommentarer. I 
handlingsplanen ligger redan ett fastställt mål gällande antalet medlemmar. Översikt av 
medlemsregister sker kontinuerligt. Samtliga aktiviteter som genomförs bör ske där de 
geografiskt sett kommer så många medlemmar som möjligt tillgodo. I den befintliga 
handlingsplanen och i verksamhetsplanen för 2006 finns målsättningar att förlägga 
sammankomster på olika platser i landet.   

 
 Årsmötes åsikter: 

Per J sa att styrelsen inte vill känna att de får för snäva ramar i föreslagna motioner. Det här 
ämnet har diskuterats länge inom föreningen, men utan resultat. Jameson ansåg bl.a. att 
friluftsgruppens aktiviteter måste bli mer tillgängliga för personer utanför Stockholm.   

 
 Årsmötet beslutade att godta motionen. 
 
 7.3 Motion 3: Rekryteringsgruppen måste ta del i den politiska debatten. 
 Peter Fahlstöm läste motionen för årsmötet. 
 
 Styrelsens kommentar: 

Styrelsen föreslog årsmötet att avslå motionen som helhet. Styrelsen rekommenderar nästa 
styrelse att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram ett strategidokument för 
Rekryteringsgruppens intressepolitiska arbete.   

 
 Årsmötets åsikter: 

Per Jameson sa att motionen efterfrågar just detta, men att årsmötet borde ge styrelsen mandat 
för att arbeta med detta. Rekryteringsgruppen tar inte sitt ansvar ute i samhället.  

 



Anders Ljungblom sa att det är en viktig fråga, men Rekryteringsgruppen får inte bli en ”gnällig 
organisation”. Rekryteringsgruppen bör ha rätt agera när det verkligen behövs. 
Rekryteringsgruppen ska anpassa individerna efter samhället och inte tvärtom.  

 
Dick Stenberg undrade om det finns risk för problem med finansiering om Rekryteringsgruppen 
väljer att agera intressepolitiskt. 

 
 Årsmötet beslutade att inte godta motionen. 
 
 7.4 Motion 4:  Grenledare – Ta ert ansvar eller lägg ner. 
 Peter Fahlstöm läste motionen för årsmötet. 
 
 Styrelsens kommentar: 

Styrelsen föreslog årsmötet att avslå motionen. Styrelsen vill uppdra till 
lägerutvecklingsgruppen att utreda grenledarnas roll och funktion. 

 
 Årsmötets åsikter: 

Kerstin Wegeborn berättade att man förr hade ett rätt stort ansvar som grenledare, men att det 
inte verkar se ut så idag. Vi måste skriva om grenledarnas uppgifter. 

 
Sofia Dettmann anknöt detta till lördagens diskussioner under ledarutbildning (2006-03-11) där 
högre kompetens på idrotterna efterfrågades. Om Rekryteringsgruppen ska lyckas med detta 
krävs kunniga grenledare som har vilja och motivation att utveckla arbetet på respektive idrott. 

 
 Årsmötet beslutade att godta motionen. 
 
 7.5 Motion 5: Rådgivande Forum 
 Peter Fahlstöm läste motionen för årsmötet. 
 
 Styrelsens kommentar: 
 Styrelsen föreslog årsmötet att avslå motionen. 
 
 Per Jameson valde att lägga ner motionen. 
 
§ 8 Styrelsens rätt att revidera konstitutionen vid vakanser 
 

Årsmötet godtog förslaget om att låta styrelsen vid vakans ersätta vice ordförande med en 
ordinarie ledamot.  

 
§ 9 Val 
 9.1 Val av ordförande på två år 
 Årsmötet beslutade att välja Mats Laveborn 
 
 9.2 Val av vice ordförande på ett år 
 Årsmötet beslutade att välja Lena Sandström 
 
 9.3 Val av ledamot på två år 
 Årsmötet beslutade att välja Madeleine Stenius 
 
 9.4 Val av ledamot på två år 
 Årsmötet beslutade att välja Erika Nilsson 
 
 9.5 Fyllnadsval av ledamot på ett år 
 Årsmötet beslutade att välja Jesper Nilsson 
 
 9.6 Fyllnadsval av ledamot på ett år 
 Årsmötet beslutade att välja Kristoffer Olofsson 
 
 9.7 Val av suppleant på två år 
 Årsmötet beslutade att välja Gunnar Corp 
 



 9,8 Val av suppleant på ett år 
 Årsmötet beslutade att välja Jonas Karlsson 
 
 9.9 Val av revisor samt revisorssuppleant 

Årsmötet beslutade att välja Gunilla Wernelind från KPMG och Anders Ljungblom som 
ordinarie revisorer samt Anette Wilhelm som revisorssuppleant. 

 
 9.10 Val av grenansvariga  
 Årsmötet beslutade att på två år välja följande grenansvariga: 

 
Barngruppen 
Staffan West (kvar till 2008)  
Kristina Lyckberg (kvar till 2007) 
 
Bordtennis/Bollsport 
Mikael Wahlberg (kvar till 2008)  
Staffan Johansson (kvar till 2007) 
 
Bågskytte 
Hans Åkerström (kvar till 2008)  
Mathias Franzén (kvar till 2007) 
 
Frilufsgruppen 
Masse Bjerkefors (kvar till 2008)  
Gunnar Krantz (kvar till 2007) 
 
Gångargruppen 
Johan Moberg (kvar till 2008)  
Linda Lantz (kvar till 2007) 
 
Ridning 
Annika Karlsson (kvar till 2008)  
Matilda Bergquist (kvar till 2007) 
 
Rullstolsteknik 
P-J Uhlman (kvar till 2008)  
Mikael Pettersson (kvar till 2007) 
 
Service/resurs 
Maria Simonsson (kvar till 2008)  
Anette Johansson (kvar till2007) 
 
Vattenträning 
Dick Stenberg (kvar till 2008)  
Eje Grennborg (kvar till2007) 
 
Styrketräning 
Tobias Lauritsen (kvar till2008) 

 Mikael Widlund (kvart till 2007) 
 
 9.11 Val av Representant till Active Rehabilitation International 
 Årsmötet beslutade att på ett år välja Per Jameson och Katarzyna Trok 
 
 9.12 Val av valberedning 

Årsmötet beslutade att välja Maria Strömberg, Martin Larsson, Kerstin Wegeborn, Fanny Ek 
och Annelie Olausson. 

 
§ 10  Fastställande av medlemsavgift för 2005 
 Inga förslag på ändringar hade inkommit innan årsmötet. 
 
 Per J föreslog att höja medlemsavgiften till 250 kr.  



 
 Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 250 kr.  
 
§ 11 Arvodessumma för förtroendevalda 

Kicki Bildt föreslog att förtroendevalda i styrelsen bör få möjlighet att ta ut ett arvode. 
Ordförande bör arvoderas eftersom Rekryteringsgruppen är en stor förening vilket innebär att 
ordförandeposten är ett tidsomfattande uppdrag.  

 
Peter Fahlström informerade om att Rekryteringsgruppen inte budgeterat för några 
styrelsearvoden under 2006. Detta med anledning av att styrelsen under de senaste åren själva 
avsagt sig arvode. 

 
Årsmötet beslutade att låta styrelsen, utifrån föreningens finansiella möjlighet, få ta ställning till 
arvodering vid styrelseuppdrag.  

 
§ 12 Övriga frågor 

Per Jameson föreslog att en 1/8 av medlemsavgiften ska tillfalla internationella verksamheten.  
 

Årsmötet beslutade att en 1/8 av medlemsavgiften ska tillfalla internationella verksamheten.  
 
§ 13 Rapporter 
 Peter Fahlström avtackade hela styrelsen för deras uppdrag.  
 

Peter Fahlström, verksamhetschef och Anna Wallin, Coloplast delade ut stipendier till 
uppsökare som gjort ett extra bra jobb under 2005. Stipendiaterna Tony Dahlberg, Kristoffer 
Olofsson, Annelie Olausson och Monica de Val mottog var sitt stipendium från Coloplast á 2000 
kr.   

 
Internationella gruppen redovisade fyra projekt som avslutats under 2005.  

 
§ 14 Mötets avslutande 
 Peter Fahlström tackade valberedningen samt mötesordförande. 
 
 Leif Andersson avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
  
  
 Leif Andersson   Petra Umaerus 
 Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lena Sandström   Ulf Pålsson 
 Justerare   Justerare 
 
 
 
 
  
 


