Protokoll
Svenska ED-föreningens Årsmöte
25 augusti 2013

1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Årsmötet finner att kallelse skett i behörig ordning.
2. Fastställande av röstlängd
Röstlängd upprättades och bifogas originalprotokoll.
3. Val av årsmötets funktionärer
Till ordförande för mötet utsågs Jenny Eriksson och till sekreterare för mötet utsågs Ia
Nielsen.
Till justeringsmän för mötet utsågs Therese Nilsson och Katarina Nylander.
4. Fastställande av dag- och arbetsordning
Dag- och arbetsordning enligt stadgarna fastställdes.
5. Behandling av bokslut samt styrelsens verksamhetsberättelse för föregående
kalenderår
Bokslut och verksamhetsberättelse för tolfte verksamhetsåret behandlades och
fastställdes.
6. Behandling av revisorernas berättelse för verksamhetsåret
Revisorberättelse lästes upp.
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014.
8. Val av ordförande
Perioden för Jenny Eriksson går ut 2014, alltså inget val av ordförande i år.

9. Val av övrig styrelse - ordinarie ledamöter och suppleanter
Val av ledamot
Perioden för Susanne Höglund går ut. Valberedningen föreslår omval av
Susanne Höglund till ordinarie ledamot på två år t.o.m. 2015.
Perioden för Patrik Fredlund går ut. Patrik Fredlund har avböjt omval.
Valberedningen föreslår nyval av Felix Olofsson till ordinarie ledamot på två år t.o.m.
2015.
Val av suppleant
Perioden för Dagmar Carlsson går ut. Valberedningen föreslår nyval av
David Bejmar som suppleant på två år t.o.m. 2015.
Perioden för Jenny Pontelius går ut. Jenny Potelius har avböjt omval. Valberedningen
föreslår nyval av Maia Haegermarck till suppleant på två år t.o.m. 2015.
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.
10. Val av revisor med en suppleant på 1 år
Period för revisor Christian Karlsson går ut. Valberedningen föreslår omval av
Christian Karlsson.
Perioden för revisorsuppleant Lennart Gustafsson går ut. Valberedningen föreslår
omval av Lennart Gustafsson.
Årsmötet beslutar omval enligt ovan förslag.
11. Val av valberedning
Omval av Pelle Höglund föreslås.
Nyval av Mats Spjuth föreslås.
Årsmötet beslutar omval enligt ovan förslag.
12. Behandling av styrelsens förslag
Finns inga förslag.
13. Behandling av motioner från medlemmarna
Inga motioner har kommit in.

14. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande kalenderår
Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter, dvs. 300 kr/ familj, 100
kr/enskild medlem respektive stödmedlem.

15. Beslut om verksamhetens inriktning för kommande år
Styrelsens förslag är att inriktningen för verksamhetsåret 2013-2014 skall
följa föreningen stadgar där man beslutat arbeta för;








Att sprida kunskap och information så att diagnosen ED blir mer känd i samhället
Att skapa förutsättningar för att nya diagnosbärare ska få en bra start i livet
Att vara en fungerande stödverksamhet till föräldrar i anslutning till att diagnos
fastställs
Att bygga upp och etablera nätverk med läkare, tandläkare och annan expertis för stöd
till ED-familjer
Att ge stöd och råd, utarbeta struktur och arbetssätt gällandekontakter med
myndigheter, försäkringsbolag m fl.
Att ha kontakt och erfarenhetsutbyte med motsvarande ED-föreningar i andra länder
Att få kontakt med så många personer som möjligt med diagnosen ED i Sverige
Att styrelsemöte genomförs per telefon ca varannan månad.
Att arbeta för en familjeträff 2014.

16. Beslut om rambudget för nästkommande kalenderår
Intäkter till föreningen finns idag i form av medlemsavgifter samt medel från olika
fonder. Dessa medel är till för medlemsaktiviteter och administration och utgör
föreningens rambudget.
Årsmötet godkänner rambudget.
17. Beslut om tid för nästa årsmöte
Beslut fattas om att nästa årsmöte genomförs den 31 augusti i samband med årlig
träff. Tid meddelas senare. Kallelse till nästa årsmöte anses därmed gjord, i enlighet
med föreningens stadgar.
18. Avslutning
Ordförande Jenny Eriksson förklarar årsmötet avslutat.

Villstad 2013-08-25
……………………………

Ia Nielsen, årsmötets sekreterare
Justeras:
…………………………..

……………………………

Therese Nilsson

Katarina Nylander

