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Protokoll från årsmöte den 19 februari 2012 
Storvretsvägen 17-19 i Storvreten, Tumba 
 
 
§ 1. MÖTETS ÖPPNANDE 
       Ordförande Lars Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
       Nödvändiga handlingar för mötet fanns utdelade i lokalen. 
       56 medlemmar av 66 föranmälda deltagare var närvarande.  
 
§ 2. PARENTATION 
       Ordföranden utlyste en tyst minut för medlemmar som avlidit under 2011.  
 
§ 3. MÖTETS UTLYSANDE 
       Kallelse har gått ut till samtliga medlemmar sex veckor innan årsmötet. 
       Årsmötet beslutade att godkänna mötets utlysande. 
 
§ 4. DAGORDNING 
       Årsmötet beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen. 
 
§ 5. VAL AV PRESIDIUM 

a) Ordförande 
      Årsmötet beslutade att välja Bo-Jonny Stockhaus till årsmötes ordförande. 
b) Sekreterare 
      Årsmötet beslutade att välja Birger Höglund till årsmötes sekreterare.  

 
§ 6. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE/RÖSTRÄKNARE 
       Årsmötet beslutade att välja Sten Halvarsson och Martin Kunz till protokolljusterare  
      och tillika rösträknare för detta möte. 
 
§ 7.  
      a)    VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
              Ordförande Bo-Jonny Stockhaus gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. 
            - Det noterades att Nynäshamnsföreningen trots ett medlemsantal på 150 kommer att 
              lägga ner sin verksamhet under 2012. Detta p.g.a att de inte kan rekrytera personer till  
              olika uppdrag inom föreningen. Inom Botkyrka-Salem har vi inte dessa problem.  
            - Botkyrka byggen har lovat att vi får behålla sponsringen av vår lokal under 2012. Vi har  
              lovat att genomföra HLR-utbildning för både personal inom Botkyrkabyggen och dess hyres-  
              gäster.   
              Årsmötet beslutade därefter att godkänna verksamhetsberättelsen utan ändringar.  
      b)     EKONOMISK BERÄTTELSE 
              Kassören Monica Moberg förklarade och svarade på frågor ang. den ekonomiska berättelsen.  
            - 50% av den medlemsavgift som vi betalar går till Riksförbundets verksamhet. 
              Dvs. 80kr per medlem. Vi har fått 15000kr i bidrag från kommunen, bl.a. till 35-årsjubileumet.  
              Årsmötet beslutade därefter att godkänna den ekonomiska berättelsen. 
      c)     BALANSRÄKNING 
              Kassören gick igenom resultat- och balansräkning.  
              Årsmötet beslutade därefter att godkänna resultat- och balansräkningen. 

 
§ 8. REVISORERNAS BERÄTTELSE 
       Arne Åkergren läste upp revisionsberättelsen. 
       Årsmötet beslutade därefter att godkänna revisionsberättelsen. 
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§ 9. STYRELSENS ANSVARSFRIHET 
       Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 10. MOTIONER 
       Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 
 
§ 11. STYRELSENS FÖRSLAG 
         Styrelsen hade inga förslag utöver Verksamhetsplanen för 2012, se sida: 4. 
          
§ 12. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN 2011 
         Ordförande Bo-Jonny Stockhaus läste upp den utdelade verksamhetsplanen.  
       - Flera medlemmar noterade sitt missnöje med att de inte av apoteken får den medicin som  
         de fått utskriven av sin läkare. Detta är förvirrande och har i vissa fall orsakat besvär i form  
         av biverkningar. Föreningen bör arbeta för att få till en förbättring. Vi vet att även Riksför-  
         bundet har detta på sin dagordning.  
       - Vårens medlemsmöte skall prioritera KOL-sjukdomen. Vi har åsidosatt denna och allt för ofta  
         bara talat om våra HJÄRT-sjuka.                 
         Årsmötet beslutade därefter att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen. 
 
§ 13. FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT 2012 
         Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift på 160 kr/år för år 2013. 
         Årsmötet beslutade att godkänna årsavgiften på 160 kr. 
 
§ 14. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET 2011 
         Kassören gick igenom förslaget till ny budget för år 2012.  
         Årsmötet beslutade därefter att godkänna den föreslagna budgeten. 
 
§ 15. VAL AV STYRELSE 
         Årsmötet beslutade att välja: 
            - Monica Moberg   - kassör (omval 2år) 
            - Bo Jonny Stockhaus  - ledamot (omval 2år) 
            - Britt Bergh  - ledamot (omval 2år) 
            - Eva Lorenz   - ledamot (omval 2år) 
            - Jan Hydén   - ledamot (omval 2år) 
                     
         Övriga styrelsemedlemmar med 1 år kvar är:  
            - Lars Johansson  - ordförande  
            - Åke Gunnarsson   - ledamot  
            - Christina Hydén   - ledamot  
            - Olof Rudin    - ledamot  
 
§ 16. VAL AV REVISOR 
         Årsmötet beslutade att välja: 
           - Arne Åkergren    - ordinarie (omval 2 år) 
           - Hans Andersson    - ersättare  (fyllnadsval 1 år)  
           - Laila Ahl    - ersättare  (nyval 2 år) 
 
         Övriga revisorer med 1 år kvar är Sven Palm (ordinarie).  
 
§ 17. VAL AV VALBEREDNING      
         Årsmötet beslutade att välja Birgit Johansson (sammankallande omval 2 år) 
         Övriga medlemmar i valberedningen är Sture och Svea Norrby (med 1 år kvar). 
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§ 18. VAL TILL LÄNSFÖRENINGENS REPRESENTANTSKAP 
         Årsmötet beslutade att välja: 
            - Lars Johansson - ordinarie (omval 1 år) 
            - Åke Gunnarsson - ordinarie (omval 1 år) 
            - Jan Hydén - ordinarie (omval 1 år) 
            - Eva Lorenz - ersättare (omval 1 år) 
            - Britt Bergh - ersättare (omval 1 år) 
            - Olof Rudin - ersättare (omval 1 år) 
 
§ 19. ÖVRIGA VAL 1 år 
         Årsmötet beslutade att välja representanter enligt nedan: 
            
         Fritids- och festkommitté 
             - Birgit Johansson (sammankallande), Svea och Sture Norrby, Olof Rudin,  
               Sivi och Jan Andersson,  Maj-Britt Karlsson samt Laila Ahl. 
            
          Ansvariga för Livsgnistan 
             - Lars Johansson och Birger Höglund. 
            
          Ombud till ABF Botkyrka-Salem  
             - Åke Gunnarsson och Olof Rudin ordinarie samt Lars Johansson till ersättare. 
 
          Eftervårdsombud Botkyrka/Salem 
             - Britt Bergh (hjärta) och Eva Lorenz (lungor) 
 
          Föreningens informatörer mot vårdcentraler mm. 
             - Eva Lorenz och Britt Bergh 
 
§ 20 AVSLUTNING 
        Ordförande Bo-Jonny Stockhaus tackade alla närvarande för aktivt deltagande och förklarade  
        årsmötet avslutat. 
 
 
 
 
Protokollunderskrifter: 
 
 
 
 
---------------------------------------                                              --------------------------------------------- 
Bo-Jonny Stockhaus   Birger Höglund 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
------------------------------------------                                           -------------------------------------------- 
Sten Halvarsson    Martin Kunz 
Justerare    Justerare 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Protokollet kommer efter godkännande och underskrifter att finnas under Dokument på vår hemsida:  
www.hjart-lung.se/botkyrka-salem eller kan erhållas av Lars Johansson (ordf) tel: 08-53036195. 


