
 

Dagordning till SÖF:s Region Örebro Läns Årsmöte 2018 

§ 0 DJUPANDNING INNAN ÖPNANDE AV MÖTE  

§ 1 Årsmötet öppnas, fastställande av röstlängd för mötet 

 Mötet öppnades av ordförande Lenita. 

§ 2 Fastställande om mötets behöriga utlysande 

 10 st mötesbehöriga var närvarande och inga obehöriga  

§ 3 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes med ett rungande JA 

§ 4 Val av mötesordförande 

Åke Eriksson valdes till mötesordförande. 

§ 5 Val av mötessekreterare 

Louise Larsson valdes till mötessekreterare 

§ 6 Val av mötesjusterare 

 Christina Blomqvist & Ann-Charlotte Carlsson utsågs till mötesjusterare 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt kassarapport för 2017 

Se bilagor. Framkom också att vi inte kommer att få några pengar från förbundet 

så länge som vi har pengar på banken. När dom är slut får vi äska pengar från 

förbundet till det vi vill göra. Styrelsens tröjor fick vi betala själva, Lenita 

pratade med SÖF om att dom skulle ta den kostnaden men eftersom vi har 

pengar fick vi ta av dom. 

§ 8 Styrelsens verksamhetsplan för 2018    

Vi ska bl.a. åka till Tim och titta på hennes bubblisar samt maskiner som ska 

vara till hjälp för Lipödemiker.  

 Stötta Föreningens Hus med medlemskap på 200 kr/år 

Lägga denna punkt efter val av styrelse till nästa års möte, vi tycker det är fel att 

gamla styrelsen ska tala om vad nya ska hitta på (om ny blir vald)  



 

§ 9 Revisorernas berättelse för 2017 

Revisorerna Stefan Heppich och Lilian Vikström har granskat och godkänt 

årsredovisningen enligt god revisionssed och ger föreningsstyrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för 2017.  

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2017 

Mötesdeltagarna svarade JA på ansvarsfrihet. 

§11 Val av styrelse för 2018 

 Lägga denna punkt förre styrelsens verksamhetsplan för nästkommande år 

 Ordförande:  Lenita Eriksson 1 år 

 Sekreterare:  Louise Larsson 1 år kvar av 2 år 

 Kassör:  Gunnar Ögren 1 år 

 Suppleant:  Christina Ögren 1 år 

  Christina Blomqvist 1 år 

  Ann-Charlotte Carlsson 1 år 

§12 Eventuella övriga frågor 

Christina Ögren info om att Charlotte har fått en Lymfa press av föreningen 

Hilda (bröstcancer) så nu har hon 2 st. USÖ kommer att se över om dom kan 

sätta in dom 2 lymfa utbildade för att lätta på trycket som är på Charlotte. 

 

§13 Avslutning 

 Åke tackade alla för att dom kommit och avslutade årsmötet. 

 

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

Ordförande Åke Eriksson   Sekreterare Louise Larsson 

 

 

---------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

Justerare Christina Blomqvist  Justerare: Ann-Charlotte Carlsson 


