PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2016
17 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall
Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar.

§ 1

Årsmötets öppnande
Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. I
sitt inledningsanförande berörde Sture orättvisor som finns
inom cancervården. ”man borde få samma behandling oavsett var man bor i vårt avlånga land”, sa Sture. Dessutom är
just prostatacancervåden lite styvmoderligt behandlad.

§ 2

Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
Kallelse har gått ut brevledes till medlemmarna samt annonsering.
Beslut: Mötet ansåg att årsmötet var behörigen utlyst.

§ 3

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Per-Richard Molén valdes till ordförande och Tord Berglund till sekreterare.

§ 4

Fastställande av dagordning
Godkändes i sin helhet.

§ 5

Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans
med ordföranden justera dagens protokoll
Mötet utsåg Bert Persson, Timrå och Håkan Janson,
Sundsvall

§ 6

Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande
förvaltningsberättelse, samt resultat- och balansräkning
Föreningens ordförande Sture Henningsohn betonade att det
varit ett bra år. Han berättade att vi haft flera framgångsrika
informationstillfällen. Bl a har vi varit och besökt många
PRO och SPF-föreningar och hållit föredrag om vår förening och sjukdomen. Vi har också informerat om vår verksamhet ute på olika golfbanor.

§ 7

Revisionsberättelse
Revisor Lennart Uggeldahl läste upp revisionsberättelsen
REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i Träpatronerna, patientförening för prostatacancer med registrerat säte i Sundsvalls kommun.
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt
styrelsens förvaltning för år 2015 i föreningen.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss
om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed
i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt
att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen
eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att
tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen disponerar vinsten enligt
förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Sundsvall i mars 2016
Lennart Uggeldahl

Sven-Åke Grip

§ 8

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut
med anledning av det framlagda resultatet
Mötet godkände ovanstående utan diskussioner.

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet
Mötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 10

Beslut om årsavgift för nästa kalenderår
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift vilket innebär
150:-.
Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 11

Beslut om eventuella ersättningar
Beslutades som tidigare att inga ersättningar skall utgå.

§ 12

Verksamhetsplan och budget
Styrelseordföranden Sture påpekade att vi kommer att fortsätta som tidigare med att informera allmänheten om vår
verksamhet. Sedan tillade han att det är viktigt att vi för in
E-postadresser från så många som möjligt för att vi i större
utsträckning skall kunna informera om nyheter.
Beslut: De presenterade förslagen godkändes enhälligt.

§ 13

Val av ordförande för ett år
Curt Bäckström, valberedningen, föreslog omval av Sture
Henningsohn.
Beslut: Mötet svarade enhälligt ja på förslaget.

§ 14

Val av två ledamöter för två år
Föreslagna Lennart Lundsten och Bo Näslund valdes.
Tord Berglund och Anders Hörnblad valdes på två år ifjol
och har ett år kvar av sin period.

§ 15

Val av två ersättare i styrelsen för ett år.
Föreslagna Roland Östling och Lars-Olov Högström valdes.

§ 16

Val av ansvarig person att sköta patientföreningens del
av förbundets medlemsregister.
Lars-Olov Högström valdes.

§ 17

Val av revisor och ersättare
Valberedningen föreslog Lennart Uggeldahl och Sven-Åke
Grip, Sundsvall och Bertil Åström, Kvissleby som ersättare.
Beslut: Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 18

Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sammankallande
Fanns inget förslag till denna post. Förre ordföranden Curt
Bäckström har dock lovat fortsatt hjälp på denna post.

§ 19

Ärenden som föreslås av styrelsen
Inget förslag fanns att ta upp.

§ 20

Behandling av motioner
Ingen motion har inkommit.

§ 21

Övriga frågor
En fråga ställdes av en medlem om diagnosförsäkring och
om föreningen har några nyheter om detta. Folksam lär ha
en sådan.
Ordföranden lovade att styrelsen skall undersöka saken
och lämna besked till alla medlemmar.

§ 22

Årsmötets avslutning
Mötesordförande Per-Richard Molén önskade nya styrelsen
lycka till i sitt arbete och förklarade mötet avslutat.
Efter fikapausen avtackades Everth Lundin och
Sven Bodin. Båda har i många år återfunnits i
Träpatronernas styrelse.
Så blev det ett mycket intressant föredrag av
sundsvallssonen Fredrik Jäderling, numer forskare
och röntgenläkare på Karolinska Sjukhuset i
Solna.
Mötet avslutades med musikunderhållning av
Trio Club 64. Ukulele-Tobbe från Ljustadalen
som tillsammans med två kollegor gav oss en rivig och medryckande underhållning.
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