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TRÄPATRONERNA
PROSTATACANCERFÖRENINGEN i Västernorrlands län

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE
den 29 mars 2011. Sundsvalls konferenscenter, Sundsvall
Närvarande: Knappt 100 röstberättigade medlemmar.

§ 1

Årsmötets öppnande
Efter sitt inledningsanförande förklarade Roland Östling årsmötet
öppnat.

§ 2

Fråga om mötets behöriga utlysning
Kallelse har gått ut brevledes till medlemmarna samt viss
annonsering.
Beslut: Mötet ansåg att årsmötet var behörigen utlyst.

§ 3

Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
Som tidigare år valdes Björn Ekman att leda dagens förhandlingar
och Tord Berglund valdes att föra protokoll.

§ 4

Val av två personer tillika rösträknare att jämte
mötesordföranden justera årsmötets protokoll
Mötet valde Tord Fors och Per-Axel Janson.

§ 5

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes i sin helhet

§ 6

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Dessa ansågs föredragna eftersom de skickats ut i sin helhet till alla
medlemmar.
Kassören Åke Wikström gick igenom resultat- och balansräkningen.
Detta renderade inte till några frågor.

§

7

Revisionsberättelse
Revisor Lennart Uggeldahl föredrog revisorernas berättelse:
REVISIONSBERÄTTELSE
Vid granskning av Prostatacancerföreningen i Västernorrland,
Träpatronernas räkenskaper för verksamhetsåret 2010 har vi funnit
dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med
verifikationer, den kontanta kassan och det kvarstående värdet på
bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har
föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda
protokoll finns enligt oss icke anledning till anmärkningar. Därför
föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för
den tid som revisionen omfattar.
Sundsvall den 29 mars 2011
Lennart Uggeldahl

§ 8

Buster Björklund

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 9

Beslut om årsavgift för nästa år
Styrelsen föreslår oförändrad avgift (150:-) för kommande
verksamhetsår. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 10

Beslut om eventuella ersättningar
Punkten ströks från dagordningen eftersom inga ersättningar utgår.

§ 11

Verksamhetsplan och budget
En verksamhetsplan för det kommande året skall upprättas av den
nya styrelsen som ännu ej är tillsatt. Medlemmarna kommer att
informeras senare under verksamhetsåret om planen.
Verksamhetsplanen ska innehålla ökade informationsaktiviteter
liksom en satsning på medlemsrekrytering.
Lars-Olov Högström åtog sig att svara för uppdatering av hemsidan.
Kassören Åke Wikström föredrog budget som antogs av mötet.

§ 12

Val av styrelseordförande för 1 år
Sture Henningsohn föreslogs som ordförande. Det blev ett rungande
ja från församlingen.

§ 13

Val av övriga styrelseledamöter
Valberedningen föreslog omval av Anders Hörnblad, Örnsköldsvik,
Åke Wikström, Sollefteå och Evert Lundin, Kramfors.
Vidare föreslog valberedningen nyval av Tord Berglund, Härnösand
och Sven Bodin, Sundsvall.
Till ersättare (suppleanter) i styrelsen föreslogs Roland Östling,
Sundsvall samt Lars Olov Högström, Sundsvall.
Beslut: Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14

Val av revisor och ersättare för denne
Valberedningen föreslog Lennart Uggeldahl och Kjell Nilsson med
Åke Bodvill och Buster Björklund som ersättare.
Beslut: Mötet beslutade enligt valberedningens beslut.

§ 15

Val av ombud till Prostatacancerförbundets riksstämma
Mötet beslutade att föreslagna Roland Östling åker på stämman.

§ 16

Val av valberedning på ett år, 3 medlemmar varav en
sammankallande
Här fanns inga färdiga förslag. Mötet gav den nya styrelsen i
uppdrag att skaka fram de tre namnen.

§ 17

Behandling av förslag väckta av styrelsen
Så här såg punkten ut på förra årsmötet:
Förslag till nya stadgar har tillställts alla medlemmar
per post. Efter en del kompletteringar av
mötesordföranden beslutade mötet att antaga stadgarna.
Dessa kommer att fastställas vid ytterligare ett årsmöte
eller allmänt medlemsmöte senare.
I år är det alltså den andra gången och följande skall ändras i
stadgarna.
Under § 15 i stadgarna skall det stå
För ändring av dessa stadgar fordras beslut med 2/3 majoritet på
ett årsmöte och ett därpå följande årsmöte eller extra årsmöte.
Vid kallelse till möte där ärende som rör stadgeändring skall
förekomma, skall särskilt anges att mötet har att fatta beslut om
sådan ändring.

I § 16, första stycket i stadgarna ändras till följande ordalydelse:
För att en patientförening skall kunna upplösas/nedläggas fordras
beslut med 2/3 majoritet på ett årsmöte och ett därpå följande
årsmöte eller extra årsmöte. Vid kallelse till möte, där ärende
som rör upplösning/nedläggning skall förekomma, skall särskilt
anges att mötet har att fatta beslut i sådant ärende.

Stadgarna med ovanstående justeringar fastställdes av mötet och gäller när mötesprotokollet har justerats.

§ 18

Behandling av inkomna motioner
Fanns inget att ta ställning till eftersom inga motioner inkommit.

§ 19

Övriga frågor
Ingen hade någon övrig fråga.

§ 20

Årsmötets avslutas
Mötesordföranden, Björn Ekman, kunde efter 35 minuter tacka för
visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Tord Berglund
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