
 

 

 

 
 

PROTOKOLL 
Fört vid årsmöte med 
Föreningen Varberg HjärtLung 
Måndagen den 19 februari 2018 
IOGT:s lokal, Varberg 
 
 
§1 
 Årsmötets öppnande. Parentation  
Ordförande Lars Nilsson förklarade årsmötet öppnat och hälsade medlemmarna välkomna. Han 
påminde om de medlemmar som avlidit under året och tände ett ljus. Kerstin Ahronius läste dikten 
Det gör så ont att leva av Per Harling. 
Lars Nilsson påbjöd därefter en tyst minut. 
Årsmötet tolkades av skrivtolkar. 
 
§2 
Röstlängden 
Samtliga närvarande medlemmar antecknades vid entrén och ingår därmed i röstlängden.  
Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden. 
 
§3  
Dagordningen 
Årsmötet beslutade att arbeta enligt föreslagen dagordning. 
 
§4 
Årsmötets behöriga sammankallande 
Ordföranden redogjorde för att kallelsen sänts ut i behörig tid. Årsmötet beslutade att 
sammankallande skett på behörigt sätt. 
 
§5 
Årsmötesordförande 
Årsmötet beslutade att välja Rolf Nielsen till ordförande vid årsmötesförhandlingarna. Han övertog 
därmed ordförandeklubban. 
 
§6 
Årsmötessekreterare 
Årsmötet beslutade att välja Inger Nilsson till sekreterare för årsmötet. 
 



§7 
Protokolljusterare 
Årsmötet beslutade att välja Rolf Larsson och Lennart Ånestam till protokolljusterare. 
 
§8 
Rösträknare 
Årsmötet beslutade att välja Rolf Larsson och Lennart Ånestam till rösträknare. 
 
§9 
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen för år 2017 
Ordföranden för årsmötesförhandlingarna Rolf Nielsen gick igenom verksamhetsberättelsen sida för 
sida med möjlighet för medlemmarna att kommentera uppgifterna i densamma. 
Ordföranden presenterade också balans- och resultaträkningen som visar ett plussaldo på 2.233,16. 
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska 
berättelsen till handlingarna. 
 
§10 
Revisorernas berättelse 
Ordföranden presenterade revisorernas berättelse. Revisorerna föreslår att årsmötet beviljar 
styrelsen ansvarsfrihet för år 2017. 
Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen. 
 
§11 
Ansvarsfrihet 
I enlighet med revisorernas förslag beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2017. 
 
§12 
Motioner 
Inga motioner till årsmötet har inlämnats varför styrelsen inte heller haft några motioner att 
behandla. 
 
§13 
Förslag 
Inga särskilda förslag från styrelsen förelåg. 
 
§14 
Verksamhetsplan 2018 
Ordföranden gick igenom verksamhetsplanen sida för sida. Medlemmarna gavs tillfälle att lämna 
synpunkter på densamma.  
Årsmötet beslutade att anta den föreslagna verksamhetsplanen för år 2018. 
 
§15 
Fastställande av årsavgift för nästkommande år 
Årsmötet beslutande enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2019 skall vara oförändrad – 
150 kr per medlem, varav 80 kronor tillfaller Riksförbundet. 
 
§16 
Fastställande av  budget 
Styrelsen har lagt fram ett förslag till budget för år 2018. Budgeten är balanserad, dvs kostnader och 
intäkter förväntas överensstämma. Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till budget för 
2018. 
 



§17 
Val av ordförande 2 år 
Valberedningen har inte lyckats hitta någon person som är intresserad av att axla ordförandeskapet. 
Avgående ordföranden redogjorde för att ordförandeposten, enligt enformation från Riksföreningen, 
kan vara obesatt under en kortare tid men uttrycker även sin besvikelse över att man inte kunnat 
finna en ordförande bland föreningens mer än 400 medlemmar, trots att han i flera perioder har 
accepterat att fortsätta som ordförande. 
 
Årsmötet beslutade att bordlägga frågan i tre månader. Valberedningen skall under den tiden försöka 
hitta en ny ordförandekandidat och ett extra årsmöte skall utlysas. Styrelsen skall också under den 
tiden undersöka möjligheterna för arvodering av förtroendevalda, om detta skulle underlätta 
rekrytering till styrelsen. Frågan skall vara avstämd med revisorerna innan det extra årsmötet. 
 
§18 
Val av kassör 2 år 
Inger Nilsson blev omvald. 
 
§19 
Val av 2 ordinarie ledamöter till styrelsen på 2 år 
Årsmötet beslutade att välja Karin Sandström (omval) och Hans Lindblom (nyval). 
 
§20 
Val av 3 ersättare till styrelsen 1 år 
Årsmötet beslutade att välja Göran Andersson (omval), Monika Hermanson (omval), Sven-Olof 
Svensson (nyval). 
 
§21 
Val av studieorganisatör 1 år 
Årsmötet beslutade att välja Karin Sandström (omval) till studieorganisatör för ett år. 
 
§22 
Val av eftervårdsombud hjärta 1 år 
Årsmötet beslutade att välja Lars-Inge Lundahl (omval) till eftervårdsombud för hjärtsjuka för ett år. 
 
§23 
Val av eftervårdsombud för lunga för ett år 
Årsmötet beslutade att välja Kerstin Ahronius (omval) till eftervårdsombud för lungsjuka för ett år. 
 
§24 
Val av 2 revisorer 2 år 
Årsmötet beslutade att välja Claes-Håkan Svensson (omval) och Lars Svensson (nyval) till revisorer för 
två år. 
 
§25 
Val av två ersättare för revisorerna  för ett år 
Årsmötet beslutade att välja Håkan Ervegård (omval) och John Svedin (omval) till ersättare för 
revisorerna för ett år. 
 
 
 
 
 



 


