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Protokoll årsmöte SFLK 2016-10-20 

 

 
Årsmöte för SFLK på SIKT, Malmö, 20 oktober 2016 
 
 
Närvarande medlemmar: 
Adelina Abazi, Agneta Castenberg, Aviva Suskin-Holmqvist, Birgitta Friberg, Eva 
Persson, Gunnar Törngren, Göran Sörensson, Harry Korman, Jennie Lindqvist, 
Jessica Schmidt, Jonas Wells, Per Ljungman 
  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Göran Sörensson öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna. 
 
§ 2 Val av mötesordförande 
Till mötesordförande väljs Göran Sörensson. 
 
§ 3 Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare väljs Per Ljungman. 
 
§ 4 Val av person att justera protokollet 
Till protokolljusterare väljs Jessica Schmidt och Harry Korman. 
 
§ 5 Godkännande av dagordningen 
Årsmötet godkänner och fastställer den föreslagna dagordningen. 
 
§ 6 Fastställande av röstlängd 
Årsmötet godkänner röstlängden (bestående av samtliga närvarande medlemmar) 
 
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande 
Årsmötet förklaras behörigen utlyst. 
 
§ 8 Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen delas ut i utskrift till årsmötesdeltagarna samt föredras 
muntligt. Den skrivna verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet efter mindre 
korrigeringar och bifogas protokollet i korrigerat skick. 
 
§ 9 Ekonomisk berättelse 
Föreningens kassör Jessica Schmidt redogör för den ekonomiska berättelsen för 
perioden 2015-10-01 – 2016-09-30. 
  
Ingående balans vid periodens början var 34887kr och utgående balans var 23627kr. 
Föreningen gör ett minusresultat på 11260 kr.  
  
Utgifterna rör i huvudsak kostnader i samband med SFLK:s spridning av LF på 
Facebook och seminariekostnad, avgifter i form av bankavgift och skatt. Intäkterna 
kom från deltagaravgifter vid seminarieverksamhet. 
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§ 10 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 
Förtroendevald revisor Mathilda Kormans revisionsberättelsen föredras. Där föreslås 
att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för revisionsperioden 2015-10-01 – 2016-
09-30.  
 
§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 
Årsmötet beslutar enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§ 12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
Inga motioner inkomna. 
 
§ 13 Val av styrelse 
Verksamhetsårets styrelse har bestått av: 
Göran Sörensson, Harry Korman, Jessica Schmidt, Johan Bysell, Jonas Wells, 
Jörgen Andersson, Per Ljungman, Ylva Grönvall samt Gabriella Castillo som dock 
valde att träda tillbaka efter halva året. 
  
Göran, Harry, Jonas och Per har ett år kvar av mandattiden. Jörgen och Ylva har 
avböjt att föreslås till styrelseuppdrag för det kommande året. 
   
Valberedningen föreslår att följande väljs till ledamöter (på två år):  
Omval av Jessica Schmidt och Johan Bysell samt nyval av Adelina Abazi, Alena 
Poparic, Daniel Diaz och Jennie Lindqvist.  
 
Årsmötet väljer enhälligt ny styrelse enligt valberedningens förslag.  
Ny styrelse består därmed av: 
Adelina Abazi (2 år), Alena Poparic (2 år), Daniel Diaz (2 år), Göran Sörensson (1 
år), Harry Korman (1 år), Jennie Lindqvist (2 år), Jessica Schmidt (2 år), Johan Bysell 
(2 år), Jonas Wells (1 år) och Per Ljungman (1 år)  
 
§ 14 Val av revisor 
Årsstämman omväljer enhälligt Mathilda Korman som revisor. 
 
§ 15 val av valberedning 
Årsstämman väljer enhälligt valberedning enligt följande: Omval av Aviva Suskin-
Holmqvist och GunnarTörngren samt nyval av Agneta Castenberg och Eva Persson 
 
§ 16 övriga frågor 
Årsmötet tar upp en diskussion om utbildningsstrategi. Denna utmynnar i tre 
slutsatser för styrelse och workshopgrupp att betänka: 
 
Workshops och seminarier i SFLK:s regi bör inrikta sig på att möta endera eller både 

 arbetsgivares ”behov”/områden som intresserar arbetsgivare 

 potentiella deltagares intresse för ämnen/föreläsare satt i relation till priset 
 

Dessutom finns ett önskemål om att 
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 föreningen ger gedigna utbildningar (över 1-2 års tid) i lösningsfokuserad 
terapi  

§ 17 mötet avslutas 
Göran Sörensson tackar deltagarna och avslutar årsmötet. 
 
 

 
 
……………………………………….  ……………………………………… 
Göran Sörensson   Per Ljungman 
Mötesordförande  Mötessekreterare 
 

 
……………………………………….  ……………………………………… 
Harry Korman Jessica Schmidt   
Protokolljusterare  Protokolljusterare 


