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Protokoll årsmöte fredagen den 13 mars 2020 
16.00 – 18.00 i Branting salen (ABF huset) 
 

1. Föreningens ordförande hälsade välkommen och öppnade årsmötet 
 

2. Mötets stadgeenliga utlysande – närvarande på årsmötet fann att mötet var utlyst 
stadgeenligt. 

 
3. Val av  

a. Till mötesordförande valdes Eva Anderberg 
b. Till mötessekreterare valdes Eva Mari Halén 
c. Till protokolljusterare valdes Ewa Bohlin och Margatera Normell.  

 
4. Behandling av  

a. verksamhetsberättelsen för 2019 lästes igenom, godkändes och lades till 
handlingarna. (Bil 1) 

b. balans- och resultaträkning gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna. (Bil 2) 

c. revisionsberättelsen lästes igenom och lades till handlingarna. (Bil 3) 
 

5. Beslut om ansvarsfrihet – närvarande på årsmötet beslutade om styrelsens 
ansvarsfrihet.  
 

6. Fastställande av  
a. Verksamhetsplan för 2020 lästes igenom och godkändes med ett tillägg, att 

hitta lösningar för att låta medlemmar delta i våra öppna föreläsningar i 
realtid. (Bil 4)  

b. Budget för 2020 gicks igenom och godkändes. (Bil 5) 
 

7. Fastställande av medlemsavgift utifrån utsänd proposition för 2021 fastställdes till 
400:- per år. (Bil 6) 
 

8. Till ordförande valdes Eva Anderberg till nästa årsmöte, 2021. 
 

9. Till ledamot valdes Ewa Bohlin och Liselott Sandman på två år – fram till årsmötet 
2022. 

 
10. Till suppleant valdes Bi Dahlborg fram till nästa årsmöte 2021, för att posten sedan 

gå över till två-årsperioder. 
 

11. Till suppleant valdes Sanna Holmström på två år – fram till årsmötet 2022 
 

12. Till revisorer valdes Ingrid Lundén och Ingrid Carlstedt. 
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13. Behandling av ev. motioner och styrelsens förslag 

Ingen motion har inkommit 
  

14. Val av valberedning – Kristina Nyberg Sjögren och Pella Kjellén 
 

15. Övriga frågor  

 En medlem tog upp frågan om styrelsen kan undersöka hur det ser ut för 
föreningens medlemmar avseende: 

o Hur många i föreningen har handledningsuppdrag? 
o Hur definierar medlemmarna ett handledningsuppdrag idag? 
o Hur definieras vad som är handledning allmänt ute i verksamheterna? 

(Bakgrunden är en upplevelse av att det finns många olika tolkningar 
av handledning och det problem som det för med sig när tolkningarna 
går vitt isär.) 

Styrelsen tar på sig att undersöka frågan vidare. 
   
Närvarolista (bil 7) 
 
 
 
Sekreterare    Justerare 
 
 
____________________________  _____________________________ 
Eva  Mari Halén   Ewa Bohlin 
 
 
Ordförande    ______________________________ 
    Margareta Normell 
 
_____________________________ 
Eva Anderberg 
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