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Protokoll årsmöte 2019-12-05 

§ 1     Mötets öppnande – Jonas W öppnade mötet 

§ 2     Val av mötesordförande – Jonas W valdes till mötets ordförande 

§ 3     Val av mötessekreterare samt två protokoll-justerare – Birgitta F 
valdes till mötets sekreterare och Jocelyn K och Per L valdes till protokoll-
justerare 

§ 4     Godkännande av dagordning – Dagordningen godkändes av mötet 

§ 5     Årsmötets stadgeenliga utlysande - Godkändes 

§ 6     Verksamhetsberättelse - Godkändes  

§ 7     Ekonomisk berättelse – Godkändes 

Aviva ställde frågan om vad vi ska göra med pengarna. Harry frågade om 
årsmötet kunde godkänna att 10.000:- betalades till UKASFP för det 
material som de bistått med inom SFLK’s certifiering. Årsmötet godkände 
detta. Föreslås att föreningen ska kunna bidra med en förlustförsäkring om 
någon vill anordna en aktivitet i föreningens namn. Föreslås att föreningen 
ska kunna bjuda medlemmar på konferensavgift i de fall de annars inte 
skulle ha råd att gå på konferensen. 

§ 8     Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning – Mathilda K 
har granskat och godkänt föreningens inkomster och utgifter för det 
gångna året. 

§ 9 a    Verksamhetsplan för nytt verksamhetsår - Godkändes 

§ 9 b   Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse – Årsmötet gav 
styrelsen ansvarsfrihet 

§ 10   Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag – Gunnar T 
har skickat in en motion. Den handlar om att föreningen skulle kunna ta 
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över en hemsida som Gunnar gjort. Årsmötet beslutar att det lämnas åt 
styrelsen att avgöra denna fråga. 

§ 11   Val av styrelse – Valberedningen; Jocelyn K och Aviva S berättar att 
det är två avgående personer i styrelsen. De ger som förslag på ersättare: 
Hanna S och Niklas W. Årsmötet väljer dessa. Valberedningen föreslår 
omval av Per L och Johan. Årsmötet bifaller detta. Ett år kvar i styrelsen har 
Birgitta F, Harry K och Jessica S.  

§ 12   Val av ordförande för kommande verksamhetsår – Sittande föreslås 
och årsmötet väljer att Jonas W får fortsatt förtroende. 

§ 13   Val av kassör för kommande verksamhetsår – Sittande föreslås och 
årsmötet väljer att Jessica S får fortsatt förtroende.  

§ 14   Val av en revisor samt en revisorssuppleant -  Årsmötet väljer 
Mathilda K som revisor och Christian H som revisorssuppleant 

§ 15   Val av valberedning om två personer – Aviva och Jocelyn föreslås 
och väljs 

§ 16   Frågan om budget och medlemsavgift för kommande 
verksamhetsår – Styrelsen föreslår att man fortsätter som tidigare och 
detta godkänns av årsmötet. 

§ 17   Inkomna motioner – Dessa behandlades under § 10 

§ 18   Övriga frågor – Under denna punkt diskuterades: 

1. Frågan om hur länge man är medlem i SFLK efter det att man tecknat 
medlemskap. Föreningen har idag 500 medlemmar. Många av dessa 
anmälde sig 2015. Ett uppdaterat medlemsregister är aktuellt om/när 
föreningen ansöker om bidrag. Årsmötet föreslår att man i föreningens fb-
grupp ber medlemmarna att uppdatera sina mailadresser när det sker 
förändringar. Harry sköter medlemsregistret och årsmötet beslutar att 
innan någon stryks ur medlemsregistret kommer man att lyfta detta i 
styrelsen. 
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2. Gunnar lyfter frågan om medlemsbladet. Årsmötet önskar att detta ska 
fortsätta att komma ut. Gunnar fortsätter ett år till under förutsättning att 
material kommer in.  

3. Harry och övriga i styrelsen presenterade ett förslag om att föreningen 
ger ett bidrag på 10.000:- till publikation där medlemmarna får ”open 
access”. Vi förbinder oss ett år i taget. 

4. Nästa års konferens diskuteras. Sussan Ö lyfter frågan om man skulle 
kunna slå ihop SFLK’s konferens med de stora konferenser som man har i 
Västmanland. Harry föreslår att man har två års framförhållning. Årsmötet 
godkänner att styrelsen tittar närmare på när en sammanslagning skulle 
kunna ske och hur man löser det med att medarbetare inom området 
Norra Västmanland går gratis på konferenserna där. Det finns ett förslag 
om att konferens 2020 kommer att vara i Stockholm och eventuellt kan 
man tänka sig en sammanslagning 2021. 

§ 19   Mötets avslutande  

Jonas tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet. 

 

 

_______________________  ______________________ 

Jonas Wells   Birgitta Friberg 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

_______________________  _______________________ 

Jocelyne Korman   Per Ljungman 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 


