Cancerföreningen PALEMA

Protokoll från årsmöte onsdag 7 mars 2018
Plats: RCC Stockholm-Gotland, Västgötagatan 4.
Närvarande: 25 personer
1. Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Carl Hamilton hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.
2. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat
Årsmötet godkände kallelsen.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Arja Leppänen och till sekreterare valdes Sten B Carlson.
4. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare, som jämte ordförande justerar
protokollet
Max Fettinger och Jacob Kinge valdes.
5. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning enligt kallelse godkändes.
6. Verksamhetsberättelse från sittande styrelse
Verksamhetsberättelse för 2017 föredrogs och godkändes.
7. Ekonomisk redovisning
Ekonomin redovisades och en jämförelse gjordes för intäkter och kostnader mellan åren
2015, 2016 och 2017 samt hur överskottet ser ut idag.
Redovisningen godkändes.
8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.
9. Fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
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10. Fastställande av förslag som väckts av styrelsen
Vid föregående årsmöte gavs i uppdrag åt styrelsen att undersöka frågan om fondering av
gåvor. Det är just nu inte ändamålsenligt att skapa fonder för föreningen enligt
föredragning av föreningens ordförande.
Uppdraget kvarstår från medlemmarna och frågan hänsköts till nästa årsmöte, 2019.
11. Ändring av stadgar
De av styrelsen föreslagna stadgeändringarna föredrogs. Stadgeändringar berör i
§1: …Lever, MAgsäck… ändras till …LEver/galla, MAgsäck…
§2: lokalföreningar ändras till regionala avdelningar.
§3: mom 2: mandatperioder ändras, anlitande av utomstående mm tillkommer
mom 4: ”fler än hälften” ändras till ”minst hälften”.
§4: endast personer kan bli medlemmar; två grupper av medlemmar införs.
§6: lokalföreningar ändras till regionala avdelningar
§7: pkt 15f Riksstämmoombud stryks eftersom lokalföreningar utgår. Tidigare punkt g
blir ny pkt f och punkt h blir ny pkt g.
§9: vald ändras till vald/valda.
De föreslagna stadgeändringarna godkändes.
12. Behandling av motioner och styrelsens förslag
Inga motioner har inkommit.
13. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
Verksamhetsplan och budget föredrogs. Är en offensiv VP och budget enligt föreningens
ordförande.
Verksamhetsplan och budget godkändes som en plan för föreningens verksamhet 2018.
14. Medlemsavgift
Beslutades att medlemsavgiften skall vara oförändrad 100 kronor per år.
Betalning skall göras först efter att faktura från föreningen kommit.
15. Stadgeenliga val
a. som ordförande valdes för

1 år

b. som styrelseledamöter valdes för 2 år
1 år

Carl M Hamilton (omval)
Jan Bagge (omval)
Rikard Höse (nyval)
Maria Laurén (omval)
Liv Heike (nyval)

c. som suppleant valdes för
1 år
Ulrika Lassborn Arntell (nyval)
Om behov av ytterligare en suppleant uppstår sker val på ett ordinarie medlemsmöte.
d. inget namnförslag på revisor har lämnats, utan valberedningen föreslår istället att
årsmötet ger i uppdrag åt styrelsen att ta in offert från auktoriserad eller annan godkänd
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revisor eller utse en förtroendevald som revisor för föreningen.
Årsmötet godkände detta förslag.
e.

----

f. Frågan om riksstämmoombud inte aktuell efter den beslutade stadgeändringen.
g. Val av 2 ordinarie ledamöter och 1 suppleant till valberedningen.
Beslutades att denna fråga hänskjuts till ett medlemsmöte senare under året.
16. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
17. Avslutande av årsmötet
Blommor överlämnades till avgående styrelsemedlemmen Henrik Fors samt
valberedningens Sonny Frändberg och Hans Almqvist.
Mötesordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackade de närvarande.

……………………………………..
Sten B Carlson
Sekreterare

…………………………………………..
Arja Leppänen
Mötesordförande

……………………………………..
Max Fettinger
Justerare

…………………………………………..
Jacob Kinge
Justerare
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