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Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen HjärtLung Gävle 
Organisationsnummer 8850005524 
 
2020-02-23  i Gävle sjukhus restaurang. 
 
Närvarande 115 medlemmar och tre gäster 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Kjell Blomberg hälsade alla välkomna och riktade sig speciellt till gäster, Sune 
Eriksson, föreslagen ordförande vid dagens årsmötesförhandlingar samt till dagens 
underhållare Brazil. 
 
Parentation med en tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit under 2019. 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
§ 4 Årsmötets behöriga sammankallande 
Personlig kallelse skall vara utsänt senast 30 dagar före årsmötet. Kallelse till samtliga 
medlemmar har postats 17 januari 2019. 
 
§ 5 Val av årsmötesordförande 
Till ordförande valdes Sune Eriksson 
 
§ 6 Val av årsmötessekreterare 
Till sekreterare valdes Margareta Schönning 
 
§ 7 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Ulla Andersson och Bert Gustafsson. 
 
§ 8 Val av rösträknare 
Till rösträknare valdes Ulla Andersson och Bert Gustafsson. 
 
§ 9 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
Ordföranden föredrog årsberättelsen för 2019 (även tillgänglig för mötesdeltagarna) 
som därefter godkändes. 
 
Resultat och balansräkning för 2019 redovisades och fastställdes därefter (tillgänglig 
för mötesdeltagarna). 
 
§10 Revisorernas berättelse 
Revisorns företrädare föredrog revisionsberättelsen som därefter godkändes. 
 
§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
 
§ 12 Byte av juridiskt namn 
Kongressen har tagit beslut i maj 2019 att ändra juridiskt namn på riksnivå och att 
föreningar på lokal- och länsnivå genomför motsvarande ändring. 
Det nya namnet är Föreningen HjärtLung Gävle. 
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§ 13 Behandling av motioner 
Ingen motion hade inkommit 
 
§ 14 Behandling av styrelsens förslag 
Ingen behandling av förslag, eftersom ingen motion inkommit. 
 
§ 15 Lokalföreningens verksamhetsplan för 2020 
Årets verksamhet hänvisas till kommande program. 
 
§ 16 Fastställande av budget och årsavgift för nästkommande år. 
Budgeten för 2020 fastställdes. 
Oförändrad medlemsavgift för 2020, 150 kr, fastställdes.  
Medlemsavgift för 2021, 200 kr, har fastställts vid kongressen. 
 
§ 17 Fastställande av arvode till styrelsen 
Inget arvode fastställdes. 
 
§ 18 Fastställande av instruktion för valberedning 
Det finns regler som skall följas och som delges valberedning. 
 
§ 19 Fastställande av instruktion för revision 
Regler finns som skall följas och som delges revison. 
 
§ 20 Val av ordförande 
Till ordförande valdes Christer Öhlund 
  
§ 21 Val av kassör 
Kjell Blomberg valdes till kassör för två år 2019.  
 
§ 22 Val av ledamöter till styrelsen 
Hans Andersson 2 år omval  
Bert Andersson 2 år nyval   
Kerstin Nilsson 2 år nyval   
 
§ 23 Val av ersättare till styrelsen 
Sivert Schönning I 1 år  omval 
Gun Nygårds II 1 år omval 
Åsa Risberg III 1 år   nyval 
 
§ 24 Val av studieorganisatör 
Styrelsen utser 
 
§ 25 Val av egenvårdsombud, EVO, hjärta, kärl, lunga 
Hjärta, kärl: Agneta Eriksson, Gun Nygårds, Lunga: Christina Petersson 
 
§ 26 Val av förtroenderevisorer 
Valdes Bengt Ellus 
En vakant. 
 
§ 27 Val av ersättare till förtroenderevisorer 
Två vakanta. 
 
§ 28 Val av ombud till länsföreningens årsmöte 
Styrelsen fick i uppdrag att utse ombud till länsföreningens årsmöte 
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§ 29 Val av ersättare till länsföreningens årsmöte 
Styrelsen fick i uppdrag att utse ersättare till länsföreningens årsmöte 
 
§ 30 Val av ledamöter till valberedningen 
Vakant 
 
§ 31 Val av sammankallande till valberedning 
Vakant, Styrelsen fick i uppdrag att utse valberedare. 
 
§ 32 Val av ersättare till valberedningen 
Vakant   
 
§ 33 Årsmötesförhandlingarna avslutas 
Mötesordförande Sune Eriksson avslutade årsmötesförhandlingarna.   
Ordförande Christer Öhlund avtackade presidiet med en gåva för ett bra genomfört 
möte. 
Elisabeth Johansson, Sune Karlsson, avtackades för sitt styrelsearbete, Karin Persson 
för sitt uppdrag som Eftervårdsombud och Sven-Olov Hiller som revisor. 
 

 
En måltid serverades. Brazil underhöll med sång och musik.  


