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Årsmöte Reumatikerföreningen Stockholm                                                                    Protokoll  
Mötet ägde rum via den digitala plattformen Zoom                                                              2021-02-20  

 
§1. Årsmötets öppnande 
Ordförande Rebecka Glaser öppnar årsmötet genom att hälsa alla välkomna. Rebecka föredrog 
riktlinjer för digitala möten för att få årsmötet att genomföras så smidigt som möjligt.  
 

§2. Val av presidium  
Mötet beslöt  
att  
                            till mötesordförande välja Susanne Karlfeldt. 

                           till mötessekreterare välja Linda Nordqvist. 

                           till protokolljusterare välja Caroline Liljegren och Christina Dahlström. 

                           till rösträknare välja Caroline Liljegren och Christina Dahlström. 
 

§3. Fråga om mötet har kallats i stadgeenlig tid och ordning  
Kallelsen publicerades i föreningens medlemsblad Källan den 29 januari.  
Mötet beslöt  
att                   
                          kallelsen har skett enligt stadgarna.  
 

§4. Fastställande av röstlängd* 
Rösträknarna beslöt  
att                     
                          fastställa röstlängden till 21 ombud. *Se noteringar i protokollet. 
 

§5. Fastställande av dagordning 
Mötet beslöt  
att                      
                           fastställa dagordningen.  
 

*§6. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 samt 
fastställande av balansräkning för år 2020 (* Ytterligare ett ombud klev in i mötet och från punkt 
6 till punkt 13 fanns 22 röstberättigade ombud representerade)   
Rebecka Glaser föredrog verksamhetsberättelsen för 2020.  
Lotta Gyllsdorff, föreningens ekonomiska konsult, föredrog årsredovisningen för 2020. 
Caroline Liljegren, föreningens förtroendevalda revisor, föredrog revisionsberättelsen för 2020 samt 
fastställande av balansräkning för 2020.  
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Se noteringar i bilaga 1.  
 
 
§7. Ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020 
Caroline Liljegren och Christina Glassel, föreningens förtroendevalda revisorer tillstyrker att 
föreningens årsmöte fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.  
 
Mötet beslöt  
att                 ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.  

 
§8. Paus 15 minuter 
 

§9. Beslut om verksamhetsplanering och budget för 2021 
Rebecka Glaser föredrog verksamhetsplanen för 2021.  
 
Rebecka Glaser föredrog budgetförslaget för 2021.  

Se noteringar i bilaga 1.  
 
Mötet beslöt  
att                 fastställa verksamhetsplanen och budget för 2021.  

 
§10. Arvoden, reseersättning, traktamenten och riktlinjer för dessa 
Ulla Sjölinder, (sammankallande) valberedningen, föredrog valberedningens förslag som är detsamma 
som föregående år. Valberedningen har inte kunnat arbeta som de önskat på grund av pandemin och 
har därför haft få avstämningar under året.  

                          a) Valberedningens förslag 
Valberedningen drar tillbaka sitt förslag och åberopar styrelsens inkommande förslag kring höjt 
styrelsearvode samt reviderad policy. Valberedningen ställer sig bakom styrelsens förslag.  

                          b) Proposition 2: Höjt styrelsearvode och reviderad policy  
Gunilla Zika Ahlberg, ledamot i styrelsen, föredrog styrelsens förslag kring höjt arvode samt reviderad 
policy som innebär att styrelsens ledamöter får mötesarvode även för digitala styrelsemöten.  
Man föreslår ett årsarvode på 10 000 kronor för ordförande, 7 500 kronor för övriga ledamöter samt 
ett fast årsarvode för revisorerna på 600 kronor och ett fast årsarvode för valberedningen på 500 
kronor.  

 
Mötet beslöt  
att                 bifalla styrelsens förslag på höjt mötesarvode och reviderad policy.  
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Se noteringar i bilaga 1.  

 

§11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen (minst 5) och eventuella ersättare 
Ulla Sjölinder, valberedningen, föredrog valberedningens förslag om att ha sex ledamöter, ingen 
ersättare.  
 
Under sittande möte meddelar Barbro Wong, vars mandatperiod gått ut, att en kommunikationsmiss 
med valberedningen har bidragit till att hon inte har räknats med för omval. Barbro Wong erbjuder sig 
på plats att ställa upp för omval.  
Ulla Sjölinder reviderar valberedningens förslag till sju ledamöter, ingen ersättare.  
 
Mötet beslöt  
att                  fastställa förslaget om sju ordinarie ledamöter, ingen ersättare.  

§12. Val av 

                          a) Ordförande Rebecka Glaser har ett år kvar på mandatperioden.  

                          b) Kassör nyval av Maria Plavin på två år.  
 
Mötet beslöt  
att                  i enlighet med valberedningen förslag: 
att                   välja Maria Plavin, nyval, som kassör på två år.  
 

                          c) Övriga ledamöter 
                                                    Valberedningen föredrog omval på Barbro Wong på två år. 
                                                    Valberedningen föredrog nyval på Britt-Mari Flink på två år.  

 Ledamöter som har ett år kvar på mandatperioden är:  
 Åse-Lovise Grönwingsaeter, Tommy Jillmarker och Gunilla Zika Ahlberg.  
 
Mötet beslöt  
att                  i enlighet med valberedningens förslag:  
att                   välja Barbro Wong, omval, på två år  
att                   välja Britt-Marie Flink, nyval, på två år  
 

                          d) Två revisorer och en eventuell ersättare 
                                                     Valberedningen föredrog omval på Caroline Liljegren på ett år.  
                                                     Valberedningen föredrog omval på Christina Glassel på ett år. 
                                                     Valberedningen föredrog omval på Lotta Kärger, ersättare på ett år.  
Mötet beslöt  
att                  i enlighet med valberedningens förslag:  
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att                  välja Caroline Liljegren för omval på ett år.    
att                  välja Christina Glassel för omval på ett år.  
att                  välja Lotta Kärger för omval på ett år.              
 

                          e) Ombud och ersättare till Reumatikerdistriktet Stockholms 
Representantskap 2021  

                                               Valberedningen föredrog att de personer som under årsmötet 2020 valdes 
på två år som ombud kvarstår som ordinarie ombud till Reumatikerdistriktet Stockholms 
Representantskap 2021. Dock med en notering att två ombud inte vill fortsatt delta, Karin Berggren 
och Birgitta Johansson. De personer som kvarstår på mandatperioden är:  
                                                      Rebecka Glasel , Gunilla Zika Ahlberg, Åse-Lovise Grönwingsaeter och 
Tommy Jillmarker.  
                                               Valberedningen föredrog ytterligare tre personer (ordinarie ledamöter i 
styrelsen) ska väljas in på två år som ordinarie ombud till Reumatikerdistriktet Stockholms 
Representantskap. Dessa personer är:  
                                                      Britt-Marie Flink, Maria Palvin och Barbro Wong. 
 
                                            Valberedningen föredrog ersättare till representantskapet: Caroline Liljegren, 
Christina Dahlström, Stina Morian, Ulla Sjölinder, Gunnar Hellberg och Susanne Kallstenius.  
 
Mötet beslöt  
att                  i enlighet med valberedningens förslag:  
att                  välja ordinarie sju ombud, varav fyra personer har ett år kvar på mandatperioden och 
övriga tre väljs in på två år, samt sex ersättare till Reumatikerdistriktet Stockholms representantskap 
2021.  
 
Se noteringar i bilaga 1.  

                           f) Valberedning (och sammankallande) 
Valberedningen föredrog att utse till årsmötet att utse valberedning inför kommande verksamhetsår.  
Mötet beslöt  
att                  välja Christina Dahlström (sammankallande) till valberedare för ett år.  
att                  välja Stina Morian till valberedare för ett år.  
att                  ge styrelsen i uppdrag att hitta ytterligare en person till valberedningen inom en tidsram 
av två månader.  
 
Se noteringar i bilaga 1.  

 

*§13. Motioner från medlemmar, förslag från styrelsen och motioner till 
Reumatikerdistriktet Stockholms representantskap 2021 (*Ett ombud lämnar mötet innan man 
gått till omröstning vilket innebär att 21 röstberättigade ombud finns representerade i 
beslutspunkten)   
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Inga motioner har inkommit till årsmötet. Däremot en proposition från styrelsen. 

a) Proposition 1: Policy för representation i externa råd
Gunilla Zika Ahlberg föredrog styrelsens förslag på policy för representation i externa råd. En sådan 
policy har inte tidigare funnits i föreningen.  

Mötet beslöt 
att    i enlighet med styrelsens förslag: 
att   bifalla policyn i sin helhet.  

Se noteringar i bilaga 1.  

§14. Avtackning
Rebecka Glaser tackar samtliga styrelseledamöter som avgår i samband med årsmötet för deras 
enorma insatser för föreningen: Mona Hedin, Christina Dahlström, Lilian Öhrström, Karin Berggren, 
Birgitta Johansson och Ansa Ramula.

Rebecka Glaser tackar mötesordförande Susanne Karlfeldt och mötessekreterare Linda Nordqvist för 
att de ställde upp och arbetade under årsmötet.  

Rebecka Glaser tackar Siri Klintberg, kanslist på föreningskansliet, för allt arbete inför och under 
årsmötet.  

Rebecka Glaser tackar samtliga närvarande ombud för ett bra och trevligt genomförbart årsmöte. 

§15.                     Avslutning
Mötesordförande Susanne Karlfeldt förklarar årsmötet 2021 för avslutat.

Vid protokollet 

_______________________ 
Linda Nordqvist  
Mötessekreterare  

Justerat 

____________________________     ______________________________   
Caroline Liljegren, Protokolljusterare           Christina Dahlström, Protokolljusterare 

________________________    
Susanne Karlfeldt 
Mötesordförande 
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