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1. Förbundsordförande Anders Bruhn öppnar mötet  

 

2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.  

a. Mötet fastställde röstlängden till 28 röstberättigade 

föreningar. 

 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande  

a. Mötet godkände mötets rätta utlysande. 

 

4. Fastställande av föredragningslistan.  

a. Föredragningslistan föredrogs av ordförande med förslag på ändring av 

punkten Val av valberedningen från ”Val av ledamöter för en tid av två 

år” till ”Val av ordförande och ledamot för en tid av två år”. Mötet 

godkände därefter föredragningslistan. 

 

5. Val av mötesordförande 

a. Till mötesordförande valdes Björn Eriksson, RFs Förbundsordförande. 

 

6. Val av mötessekreterare 

a. Till mötessekreterare valdes Kia Wulff. 

 

7. Val av två (2) protokolljusterare att jämte mötesordförande justera 

mötesprotokollet samt erforderligt antal rösträknare.  

a. Till justerare, tillika två (2) rösträknare valdes Anne Kalmlund och Carin 

Sjöblom. 
 

8. Val av valberedningsgrupp 

a. Till valberedningsgrupp valdes Emma Glass och Helena Gålnander. 

 

9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020. 

a. Verksamhetsberättelsen föredrogs av personer från kansliet, godkändes 

efter revidering av påtalade punkter av mötet och läggs till handlingarna. 

Se bilaga 1. 

 

10. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse och årsbokslut för verksamhetsåret 

2020. 

a. Förvaltningsberättelse och årsbokslut föredrogs av personer från 

kansliet, godkändes av mötet och läggs till handlingarna. Se bilaga 2. 



 

11. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2020. 

a. Revisorernas berättelse föredrogs av mötesordförande, godkändes av 

mötet och läggs till handlingarna. Se bilaga 2 

 

12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.  

a. Mötet beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 

13. Behandling av förslag till verksamhetsplan samt budget för förbundet.  

a. Verksamhetsplanen föredrogs av personer från kansliet. Mötet godkände 

föreslagen verksamhetsplan och budget som läggs till handlingarna. Se 

bilaga 3 

 

14. Mötet ajourneras i 15 minuter för att ge valberedningsgruppen tid till 

överläggning.  

 

15. Fler föreningar har tillkommit. Mötet justerade röstlängden till 31 

röstberättigade föreningar 
 

16. Behandling av propositioner och motioner.  

a. Proposition 1; Ändring av förbundets stadgar enligt förslag. 

i. Proposition 1 stadgeändring föredrogs av förbundsordförande 

Anders Bruhn. Mötet godkände lagd proposition om 

stadgeändring och punkten är omedelbart justerad.  

ii. Valberedningsgruppen uppgår då till Valsamordningsgrupp och 

kommer verka under 2021, fram till årsmötet 2022 för att då på 

årsmötet presentera förslag till valberedning. Se bilaga 4. 
b. Inga inkomna motioner. 

 

17. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.  

a. Förslag på medlemsavgift föredrogs av mötesordförande. Mötet 

beslutade att godkänna FS förslag om en oförändrad, bibehållen avgift. 

Se bilaga 5 

 

18. Mötesordförande Björn Eriksson lägger fram proposition att ändra punkt 4 på 

föredragningslistan från “Val av 3 ledamöter” till “Val av 4 ledamöter”. 
a. Mötet godkände framlagd proposition 

 
19. Mötet ajourneras i 10 minuter. 

 

20. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen 

a. Val av 4 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år. 

i. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. Se bilaga 6 
 

b. Val av 2 fyllnadsval för en tid av 1 år. 

i. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. Se bilaga 6 

 



21. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år.  

a. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. Se bilaga 6 

 

22. Val av 2 ledamöter till valberedningen för en tid av två år.  

a. Valsamordningsgruppen presenterade två kandidater.  

b. Mötet beslutade att välja Erica Wärme till ordförande och Marianne 

Syvertsson till ledamöter i valberedningen för en tid av två år 

 

23. Val av ledamöter till Juridiska nämnden på en tid av två år.  

a. Denna punkt justeras omedelbart då punkt 15 godkändes av mötet, vilket 

innebär att ledamöterna väljs på två år istället för ett år. 
b. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. Se bilaga 6 

 

24. Förbundsordförande Anders Bruhn avslutade mötet. 
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Mötesordförande 

Björn Eriksson 


