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Protokoll fört vid HSO Norrköpings årsmöte. 
När: Måndagen den 4 april, klockan 18.00 
Var: Nya samlingssalen, Sandbyhovsgatan 19 
Närvarande: se bifogad lista. 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Criss Hagfeldt hälsade alla välkomna 
och förklarade mötet för öppnat. 

 
§ 2 Har kallelse skett i behörig ordning. 

Kallelse hade skickats ut den 9 mars. Och 
stadgarna säger minst tre veckor innan årsmötet. 
Årsmötet godkände att kallelse hade skett i 
behörig ordning. 

 
§ 3 Godkännande av röstlängd 

Ordförande frågade mötet om närvarolistan och 
tillika röstlängd kunde godkännas.  
Årsmötet godkände röstlängden. 

 
§ 4 Val av årsmötesfunktionärer 

a) val av årsmötesordförande 
Till årsmötesordförande valdes  
Eva-Britt Sjöberg (KD) 

b) Val av årsmötessekreterare 
Till årsmötessekreterare valdes  
Stig Bredberg. 

c) Val av protokolljusterare och tillika 
rösträknare 
Till protokolljusterare och rösträknare valdes  
Sven-Olof Andersson och Eva-Britt Hallner. 
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§ 5 Fastställande av dagordning 
  Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 6 Behandling av bokslut samt styrelsens  
  verksamhetsredovisning för föregående  
  kalenderår 

Ordförande Criss Hagfeldt läste rubrikerna i 
verksamhetsberättelsen och årsmötet fick chans 
att yttra sig. Ingen på årsmötet hade något att 
erinra. Verksamhetsberättelsen godkändes av 
årsmötet. 
Stig Bredberg redogjorde för den ekonomiska 
berättelsen. Årsmötet beslutade att godkänna den 
ekonomiska berättelsen. 

 
§ 7 Behandling av revisorernas berättelse för  
  verksamhetsåret 

Revisor Sven-Olof Andersson läste ur 
revisionsberättelsen och revisorernas förslag var 
att ge HSO Norrköpings styrelse ansvarsfrihet. 
Årsmötet beslutade att lägga revisorernas 
berättelse till handlingarna. 

 
§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet gick på revisorernas förslag och 
beslutade att HSO styrelse får ansvarsfrihet. 

 
§ 9 Beslut om antal ledamöter i HSO:s styrelse 

Efter röstning beslutades att styrelsen skulle ha 
en sammansättning av 5 ordinarie ledamöter och 
3 ersättare. 

 
§ 10 Val av ordinarie styrelseledamöter 

a) Val av 2 ledamöter för 2 år 
Till ledamöter på 2 år valdes Ulrika Hofstedt  
(RBU) och Mats Linder (SRF). 

b) Val av 1 ledamot fyllnadsval för 1 år 
Till fyllnadsval för 1 år valdes Per Sundmar 
(RBU). 
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§ 11 Val av ersättare 

Enligt paragraf 9 beslutade årsmötet att det skulle 
vara 3 ersättare. Vid årsmötet valdes en ersättare 
för 1 år Barbro Petersson (Reumatikerföreningen) 
Endast en ersättare fanns nominerad och 
årsmötet beslutade att man på 
representantskapsmötet skall försöka få fram 
ytterligare 2 ersättare.  

 
§ 12 Val av revisorer 

a) Val av ordinarie revisor 
Till ordinarie revisor valdes Sven-Olof 
Andersson (Diabetesföreningen) 

b) Val av revisorersättare 
Till revisorersättare valdes Lars Moqvist (Hjärt 
och Lung) 

 
§ 13 Val av valberedning 

Till valberedning för nästkommande år valdes 
följande föreningar. 
Hörselskadades förening (Sammankallande) 
Neuroförbundet Norrköping 
Diabetesföreningen 

 
§ 14 Behandling av  

a) Styrelsens förslag 
Styrelsens förslag var en omformulering av 
paragraf 5, andra stycket i stadgarna. 
Omformuleringen finns med i protokollet.  
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens 
förslag. 

b) Medlemsföreningarnas förslag 
Inga förslag hade kommit in från föreningarna. 

c) Motioner 
Inga motioner har inkommit. 
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§ 15 Fastställande av verksamhetsplan för  
  kalenderår 

Årsmötet beslutade att den föreslagna 
verksamhetsplanen godkändes. 

 
§ 16 Beslut om budget och medlemsavgift för 
  nästa kalenderår 

Årsmötet beslutade att godkänna den föreslagna 
budgeten. 
Styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift 
(500kr). Årsmötet beslutade att godkänna den 
förslagna medlemsavgiften på 500 kr. 

 
§ 17 Mötet avslutas 

Mötesordförande Eva-Britt Sjöberg och 
mötessekreterare Stig Bredberg tackade för 
förtroendet och förklarade årsmötet för avslutat. 

 
 
 
 
 
Eva-Britt Sjöberg Stig Bredberg 
Mötesordförande Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
Sven-Olof Andersson Eva-Britt Hallner 
Justerare Justerare 


