Årsmötets protokoll 13 mars 2005
Årsmötet hölls på Bosön, Lidingö. 45 av Rekryteringsgruppens medlemmar, samt sju
personal, närvarande (se bilaga).

§ 1 Årsmötets öppnande
Martin Larsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Mötets behöriga utlysande
Årsmötet godkände mötets sammankallande.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes med gjorda kompletteringar.

§ 4 Val av mötesfunktionärer
4.1 Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att välja Ingemar Sallnäs
4.2 Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja Anna Stannervik
4.3 Val av justerare tillika rösträknare
Årsmötet beslutade att välja Dick Stenberg och Katarzyna Trok

§ 5 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2004
Verksamhetschef Anna Stannervik redogjorde för verksamhets- och
förvaltningsberättelsen samt svarade på frågor. Katarzyna Trok påtalade att de är
önskvärt att den internationella verksamheten redovisas separat i samband med
årsmötet. Mötet noterade detta som en önskan till nästa år.
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhets- och förvaltningsberättelsen.

§ 6 Revisionsberättelse för år 2004
Henrik Sundell läste upp revisionsberättelse för år 2004.
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för det
gångna året.

§ 7 Motioner
Inga motioner hade inkommit. Under denna punkt behandlades dock styrelsens
förslag på Arbetsinstruktion för valberedning. Denna har tagits fram i samarbete
med sittande valberedning.
Årsmötet beslutade att fastställa arbetsinstruktion för valberedning.

§ 8 Handlingsplan 2005-2009
Handlingsplanen diskuterades utförligt under Åsiktstorget.
Årsmötet beslutade att fastställa handlingsplanen med följande tillägg:
Under barnverksamhet

att genom skolklassbesök nå barn överhuvudtaget för att visa möjligheterna
och motverka fördomar och stötta barn med rörelsehinder
• att alla barn har en egen fadder/kontaktperson
Under internationell verksamhet
• stryka punkten tre under mål till förmån för: att få större intern öppenhet
genom intern marknadsföring för att locka fler ledare
•

§ 9 Val
9.1 Val av vice ordförande på två år
Årsmötet beslutade att välja Peter Fahlström
9.2 Val av ledamot på två år
Årsmötet beslutade att välja Lena Sandström
9.3 Val av ledamot på två år
Årsmötet beslutade att välja Anders Westgerd
9.4 Val av ledamot på ett år
Årsmötet beslutade att välja Kicki Bildt
9.5 Fyllnadsval av suppleant på ett år
Årsmötet beslutade att välja Mattias Simonsson
9.6 Val av suppleant på två år
Årsmötet beslutade att välja Kerstin Wahman
9.7 Val av revisor samt revisorssuppleant
Årsmötet beslutade att välja Gunilla Wernelind från KPMG och Henrik Sundell
som ordinarie
revisorer samt Anette Wilhelm som revisorssuppleant.
9.8 Val av grenansvariga
Årsmötet beslutade att på två år välja följande grenansvariga
Kristina Lyckberg, barngruppen
Staffan Johansson, bordtennis
Mathias Franzén, bågskytte
Gunnar Krantz, friluftsgruppen
Linda Lantz, gångargruppen
Matilda Bergquist, ridning
Mikael Pettersson, rullstolsteknik
Anette Johansson, resurs
Eje Grennborg, vattenträning
Årsmötet beslutade att på ett år välja följande grenansvarig
Per Byquist, styrketräning
9.9 Val av Representant till Active Rehabilitation International
Årsmötet beslutade att på ett år välja Per Jameson och Katarzyna Trok
9.10 Val av valberedning

Årsmötet beslutade att välja Carin Bergfelt, Kerstin Wegeborn, Per Jameson och
Kristoffer Olofsson

§ 10 Fastställande av medlemsavgift för 2005
Inga förslag på ändringar hade inkommit.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska oförändrat vara 200 kr för 2005.

§ 11 Arvodessumma för förtroendevalda
Årsmötet beslutade att förtroendevalda inte ska få arvode för 2005.

§ 12 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

§ 13 Rapporter
Lena Sandström rapporterade om den medlemsvärvningsinsats som kommer att
göras under
2005.
Anna Stannervik rapporterade om följande saker:
lägeransvarigtjänsten är neddragen till 75% vilket innebär att Maria Kierkegaard
kommer att vara
ledig på fredagar.
Både Maria Kierkegaard och Yvonne Svensson (uppsökaransvarig) arbetar
motsvarande med
barnverksamheten en dag i veckan.
Under 2005 kommer vi att delta på tre mässor. En av dessa är Hjultorget som
vi i år anordnar med
internationellt tema.
Aprillägret kommer att bli ett stort läger då 19 personer är anmälda.
Anna Stannervik har styrelsens uppdrag att se över möjligheterna att skapa
resurser för att kunna
ha en person anställd på helst 100 % för den internationella
verksamheten.
Arbetet med sexinformationsfilmen pågår, den kommer att bli färdig under året.
Under 2005 är målet att alla uppsökarregioner ska få besök från kansliet.
Försöket med så kallade företagsföreläsningar kommer att påbörjas under våren.
Vi har just nu en ansökan inne hos Ungdomsstyrelsen gällande mer resurser till
barnverksamheten.
Vi har anställt Mikael Wahlberg på timmar på Bosön för att satsa mer på
träning för tetraplegiker.
Anna avlutade med att påminna om stipendiet ”Årets uppsökare” som kommer att
delas ut på
Hjultorget.

§ 14 Mötets avslutande
Martin avtackade avgående styrelseledamöterna Per Jameson och Oskar Krantz
samt
valberedningen och mötesordföranden.
Ingemar Sallnäs avslutade mötet

Ingemar Sallnäs
Mötesordförande

Anna Stannervik
mötessekreterare

Dick Stenberg
justerare

Katarzyna Trok
justerare

Närvarolista årsmöte 13/3 2005, 52 stycken varav 7 personal
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Minnesanteckningar från Åsiktstorget
Uppsökande verksamhet och läger
Inga konkreta förslag på tillägg eller ändringar. Många värdefulla diskussioner fördes
dock genom frågorna:
• Ska RG ”återta” idén om att värva fler rullstolsidrottare? Viktigt (?!) att
deltagarna får hjälp efter lägren att idrotta hemma.
• ”Hårdare” idrottsinriktning under uppföljningslägren?
• Håller RG-attityden i längden? Självständighet till vilket pris?
• Finns det något annat sätt att nå vårt mål/våra mål än att bedriva
lägerverksamhet?

Bosöns träningsverksamhet för boende i Stockholmsområdet
Inga konkreta förslag på tillägg eller ändringar. Många värdefulla diskussioner fördes
dock genom frågorna:
• Varför så mycket dagverksamhet, ger inte det fel signal (arbetsåtergång)? Istället
kvällsträning och eftermiddagsträning.
• Varför fler diagnosgrupper (amputerade)? Då är vi inte specialiserade, otydligt
utåt.
• MS-gruppen?
Önskemål:
• Utnyttja kompetens internationellt; kurser, utbyte
• Kvällsträning på ”filial” närmare stan.
• Erbjuda helgkurser/träningsperioder för folk ”ute i landet” i RG Bosöns
verksamhet. Finansiering?

Barnverksamhet
Tilläggsförslag:
• att genom skolklassbesök nå barn överhuvudtaget för att visa möjligheterna
och motverka fördomar och stötta barn med rörelsehinder
• att alla barn har en egen fadder/kontaktperson

Tjejverksamhet
Inga konkreta förslag på tillägg eller ändringar, ingen diskussion.

Friluftsverksamhet
Inga konkreta förslag på tillägg eller ändringar, ingen diskussion.

Internationell verksamhet
Förslag på ändring:
• stryka punkten tre under mål till förmån för: att få större intern öppenhet
genom intern marknadsföring för att locka fler ledare
Frågor och sammanfattning av diskussionen:
• Hur ska vi gå vidare? Ska vi gå vidare? Varför och var?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Känns som om internationella verksamheten lever ”eget” liv, informationssak för
mer delaktighet?
När man varit aktiv i fem år har man mer tid att ge till internationell
verksamhet.
Självändamål? Intresse? Behov?
Får känsla av att det är en sluten krets, svårt att närma sig.
Varför begränsa oss till bara Moldavien, utveckla till t ex Europa, andra länder
osv, om det går och vi vill.
Koppla ihop sprida den internationella verksamheten.
Hur kan vi sälja vår metod till länder som har det bra ställt, t ex Japan?
Nyttigt att få perspektiv på den egna situationen.
Om vi ska jobba internationellt måste fler medlemmar vara intresserade.

Kick
Sammanfattning av diskussion:
• Kick, bra tidning, för mycket samma upplägg hela tiden, kaxigare attityd
efterfrågas, mer debatt om heta ämnen efterfrågas.

Medlemmar
Frågor
•
•
•
•

•

•
•
•

och sammanfattning av diskussion:
Vi är idag 1200 medlemmar. Vill vi bli dubbelt så många? Vilka då?
RG ska börja jobba intressepolitiskt?
Medlemsantalet, skall ej vara styrande. Har RG – spelat ut sin roll? Nytt?
Intressepolitiskt? Jo inom vissa områden t ex sjukvård och assistans, men inte
trottoarkanter, toastolar mm. Vi vill kunna vara med och påverka stora beslut.
För att bli någon att räkna med måste man kunna ta ställning.
Medlemmar: De flesta överens om att det är bra att vi blir fler. Meningen med
medlemskapet är inte att det ska vara livslångt, utan att man flyter igenom
föreningen under rehab-tiden och en tid efteråt, ev blir ledare osv men så
småningom lämnar man föreningen. Detta innebär då att det ständigt måste
komma in fler.
Uppsökarnätverk för anhöriga.
Utnyttja kontaktpersonerna på sjukhusen mer.
Vilka medlemmar vill vi ha? Barn med funktionshinder och anhöriga,
sjukvårdspersonal, anhöriga, människor med rörelsehinder.

Ekonomi
Inga konkreta förslag på tillägg eller ändringar, ingen diskussion.

Marknadsföring
Inga konkreta förslag på tillägg eller ändringar. Många värdefulla diskussioner fördes
dock genom frågorna:
• Vi behöver byta namn. Vad ska vi heta?
Önskemål:
• Kick Aktiv Rehabilitering
• Sälj RGs kunskaper!

