
Parkinson Karlstad 

 

Årsmötesprotokoll 2023 

Tid: Torsdagen den 16 feb.  2023  kl 14:00-16:00 

Plats: Kilenegården Hammarö 

Mötets öppnande:  

Ordföranden hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§1 Val av ordförande: Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes på styrelsens 

 förslag Hilbritt Larsson.  

§2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare: Till sekreterare för mötet utsågs 

 den av styrelsen föreslagne Lars Johansson. 

§3 Val av rösträknare: Till rösträknare utsågs Berit Nilsson och Annika Lack 

§4 Val av två justerare: Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll  

 valdes Monica och Jonny Sköld.                 

§5 Fastställande av dagordning:  Den utskickade dagordningen godkändes och 

lades till handlingarna.   

§6 Upprop och fastställande av röstlängd:  Upprop gjordes och redovisas i Bil.1. 

18 st medlemmar deltog varav 4 st utgjordes av styrelsemedlemmar.  

§7 Fråga om årsmötets behöriga utlysning: Årsmötet befanns vara i laga ordning 

 utlyst. Kallelse och dagordning hade skickats ut 2 veckor i förväg. 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022: 

 Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. Verksamhetsberättelsen 

 bifogas protokollet som bil. Nr 3. 

§9  Styrelsens ekonomiska redovisning: Kassörens ekonomiska redogörelse och 

 bokslut för 2022 gicks igenom. Redogörelsen godkändes och bifogas protokollet 

 som bil. nr 4. 

§10 Revisorernas berättelse: Revisorernas berättelse lästes upp av Margareta 

Backlund och bifogades protokollet som bil. nr 5. 

§11 Fastställande av Balans och Resultaträkning:  Kassörens ballans och 

resultaträkning för verksamhetsåret lästes upp. Verksamheten har gått med ett 

överskott på kronor  16 768:- kronor. Utgående ballans var 101 928:-            

kronor.  Ballans - och resultaträkningen godkändes och bifogas protokollet som 

bil. nr 4. 

  



§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Med stöd av revisorernas berättelse 

beviljade årsmötet styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. 

Revisorernas berättelse biogas protokollet som bil.5 

§13 Redovisning av kommande års verksamhetsplan: Styrelsens förslag till 

 verksamhetsplan och budget för år 2023  lästes upp och antogs. 

 Verksamhetsplanen bifogas protokollet som bil. nr 6 och budgeten som 

 bil. nr 7. 

§14 Fastställande av arvode: Några arvoden är inte aktuella. 

§15 Fastställande av telefonersättning: Mötet beslutade att ge styrelsen 1500:- att 

fördelas sinsemellan.   

§16 Fastställande av reseersättningar: Mötet beslutade att reseersättningar för resa 

 med egen bil i föreningens tjänst skall utgå med 18:50:- per mil. 

§17 Val av: 

 Ordförande på ett år t.o.m. 2023 omval Arne Grahn 

 Ledamot på 2 år t.o.m. 2024 omval Inger Grahn 

 Ledamot på 2 år t.o.m. 2023 vald Lars Johansson 

 Ledamot på 2 år t.o.m  2023  vald Leif Lövström 

 Ledamot på 2 år t.o.m. 2023  vald Magnus Henriksson 

Ledamot på 2 år t.o.m. 2024 nyval Kerstin Erlander 

 

Ersättare på ett år: 

Ersättare på ett år  t.o.m. 2023    vakant 

Revisorer på ett år: 

Revisor på ett år t.o.m. 2023 omval Bengt Nordlund 

Revisor på ett år t.o.m. 2023 omval   Margareta Backlund 

Ersättare på ett år  nyval  Vakant 

Valberedning:  Styrelsen gavs mandat att verka som valberedning. 

 

§18 Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift: Om fråga om 

 ändrad medlemsavgift skulle dyka upp föreslår Parkinson Karlstad  oförändrad 

 avgift. 

§19 Fastställande av budget: Kassörens förslag till budget för 2023, gicks igenom 

och visade på ett  minusresultat på  12 100:-  kronor. Budgeten godkändes och 

bifogas protokollet som bil. 7   

§20 Behandling av motioner till årsmötet: Några motioner förelåg inte. 

 



§21 Styrelsens övriga förslag till årsmötet: Några förslag hade inte inkommit. 

§22 Nästa års årsmöte: Nästa årsmöte bestämdes preliminärt till torsdagen den 15 

 feb. 2024 

§23 Årsmötets avslutning: Ordföranden förklarade årsmötet avslutat, och 

 överlämnade ordet till den  omvalde ordföranden Arne Grahn, som tackade för 

 förtroendet att få leda Parkinson Karlstad under 2023. 

   Årsmötets ordförande Hilbritt Larsson fick en blombukett för gott utfört ordförandeskap.  

  

Karlstad den 16 feb. 2023 

 

 

……………………………………..  ………………………………….. 

 Hilbritt Larsson   Lars Johansson 

Ordförande    Sekreterare 

 

……………………………………  ………………………………….. 

Monica Sköld   Jonny Sköld 

 Justerare    Justerare 

 

 

 


