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 Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering 
Protokoll - Årsmöte 8 mars 2008 

 
Årsmötet hölls på Park Inn Hotell, Solna. 
 
1. Mötets öppnande 
 Vice ordförande Lena Sandström hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 
2. Mötets behöriga utlysande 
 Mötet utlystes genom utskick till samtliga medlemmar samt anslogs på föreningens 
 hemsida under vecka fem. Årsmötet godkände mötets behöriga utlysande. 
 
3. Fastställande av föredragningslistan 
 Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 
 
 12.1 Vad kan göras för att locka fler medlemmar till årsmöten? 
 
4. Val av mötesfunktionärer 
 
 4.1 Val av mötesordförande 
 Årsmötet beslutade att välja Patrik Umaerus 
 
 4.2 Val av mötessekreterare 
 Årsmötet beslutade att välja Peter Fahlström 
 
 4.3 Val av två justerare 
 Årsmötet beslutade att välja: Linda Wijkander och Madeleine Stenius 
 
5. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2007 
 Peter Fahlström (verksamhetschef) redogjorde för verksamhetsberättelsen och Stefan Wegeborn 
 (ekonomiansvarig) redogjorde för förvaltningsberättelsen. 

Årsmötet beslutade: 
att lägga till det saknade stycket som beskriver Tjejlägret i verksamhetsberättelsen och därefter 
lägga verksamhets- och förvaltningsberättelserna till handlingarna. 

 
6. Revisionsberättelse för år 2007 
 Stefan Wegeborn läste upp revisionsberättelsen. 

 Årsmötet beslutade: 
 att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år verksamhetsåret 2007 

 
7. Motioner 
 Inga motioner hade inkommet. 
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8. Marknadsplan 
 Peter Dettmann (styrelseledamot) presenterade resultatet av marknadsgruppens arbete med 
 uppdraget att utarbeta en marknadsplan för föreningen innehållande en övergripande målsättning 
 och strategi. Marknadsgruppens plan har sammanfattats i en PM vilken kommer att bearbetas 
 ytterligare för att anta slutgiltig form. Sammanfattningsvis innehåller den idéer om att bättre 
 utnyttja elektroniska media, hur medlemsbasen ska stärkas genom medlemsförmåner samt hur 
 föreningens ekonomi kan stärkas. Marknadsplanen utgör grunden till ett kommande 
 styrdokument för marknadsföring som föreningen ska arbeta efter.  
 
 Presentationen följdes av ett antal mindre som samtliga besvarades till belåtenhet av Peter 
 Dettmann. Frågorna rörde främst hur marknadsgruppen resonerat genom sitt arbete. 
  
9. Val 
 9.1 Val av ordförande på två år 
 Årsmötet beslutade att välja Jesper Nilsson 
 
 9.2 Val av ledamot på två år 
 Årsmötet beslutade att välja Gunnar Corp 
  
 9.3 Val av ledamot på två år 
 Årsmötet beslutade att välja Erika Nilsson 
 
 9.4 Val av ledamot på ett år (fyllnadsval) 
 Årsmötet beslutade att välja Madeleine Stenius 
 
 9.5 Val av suppleant på två år 
 Årsmötet beslutade att välja Yasmin Jungestedt 
 
 9.6 Val av föreningsrevisorer (ordinarie och suppleant) 
 Årsmötet beslutade att välja: Anders Ljungblom (ordinarie) 
   Gunilla Wernelind, auktoriserad revisor KPMG (ordinarie) 
   Anette Wilhelm (suppleant) 
 
 9.7 Val av lägergrupp (samtliga valda på ett år) 
 Årsmötet beslutade att välja: Eleonor Lindström-Eriksson 
   Dick Stenberg 
   Mikael Wahlberg 
   Tobias Lauritsen 
   Mikael Pettersson 
   Linda Lantz 
   Staffan West 
   Veronica Sjöberg 
   Matilda Bergquist 
  
 9.8 Val av representanter till Active Rehabilitation International på ett år 
 Årsmötet beslutade att välja: Per Jameson 
   Petra Umaerus 
  
 9.9 Val av representant för Friluftsliv på ett år 
 Årsmötet beslutade att välja: Masse Bjerkefors 
  
 9.10 Val av valberedning på ett år 
 Årsmötet beslutade att välja: Annelie Olausson 
   Veronica Sjöberg 
   Elin Öhgren 
   Ronny Persson 

 Årsmötet beslutade: 
 att återvälja sittande valberedning samt uppdra till styrelsen att komplettera valberedningen 
genom att tillsätta ytterligare personer vid eventuella vakanser bland de valda. 
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10. Fastställande av medlemsavgift för år 2008 

 Årsmötet beslutade: 
 att fastställa medlemsavgiften till 250 kr per kalenderår för 2008 och 2009. 

 
11. Arvodessumma för förtroendevalda för år 2008 

 Årsmötet beslutade: 
 att ordföranden arvoderas med 5000 kr och vice ordförande arvoderas med 3000 kr 
 samt att övriga förtroendevalda inte ska arvoderas för verksamhetsåret 2008. 

 
12. Övriga frågor 
12.1 Vad kan göras för att locka fler medlemmar till årsmöten? 
 
 Carin Bergfeldt påpekade att årsmötet upprepade gånger haft väldigt låg uppslutning och 
 föreslog att en lämplig åtgärd vore att förlägga någon aktivitet i anslutning.  

 Årsmötet beslutade: 
 att uppdra styrelsen att vidta åtgärder för att förbättra uppslutningen på framtida årsmöten. 

 
13. Rapporter 
 Linda Wijkander (Bosön) informerade om att årets Uppföljnings- och Barnläger samt Kurs i 
 Aktiv Rehabilitering förläggs till Lugnets idrottsanläggning i Falun. 
 
14. Mötets avslutande 
 Årsmötesordförande Patrik Umaerus avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
  
 
 Patrik Umaerus   Peter Fahlström 
 Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 
 
 Madeleine Stenius  Linda Wijkander 
 Justerare   Justerare 
 
 


