
 Protokoll  

Fört vid Svenska Ödemförbundets årsmöte den 23 mars 2021 

1. Förbundsordförande Margareta Haag öppnar det digitala årsmötet och hälsar alla 
välkomna.  
Hon presenterar kort vad Förbundet har gjort under verksamhetsåret 2020.  
Ppt-bilder bifogas.  
 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Said Mahmoudi väljs till mötesordförande för årsmötet 2021.  
Lisbeth Lindebrant väljs till sekreterare för årsmötet 2021. 
 

3. Fastställande av röstlängd  
Mötet godkänner anmälningslistan till mötet som röstlängd. 
33 av sammanlagt 39 närvarande har rösträtt. Röstlängden bifogas protokollet.  
 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordförande justera 
protokollet  
Till justerare väljs Karin Hendahl och Gunilla Karlernäs. 
 

5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst  
Årsmötet har blivit behörigen utlyst, då inbjudan och handlingar lades ut 9 mars, 
exakt 14 dagar innan mötet. 
 

6. Godkännande av dagordning  
Emma Öhrwall, ordningsfråga önskar att flytta §14, §15, §16 och §17 till efter §19.  
Öppen omröstning där ursprunglig dagordning bifalles. 
Dagordningen godkänns. 
 

Emma Öhrwall, önskar sluten omröstning vad gäller §§ 14-19.  Sluten omröstning 
tillstyrks.  
Röstningen utföll så att den ursprungliga dagordningen ligger kvar. 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning 2020.  
Lillemor Sivemark, vice Förbundsordförande går igenom verksamhetsberättelsen.   
 

Margareta Haag går igenom Resultat- och balansräkning.  
Punkten godkänns efter Punkten om revisionsberättelsen.  
 

8. Dispositionsöverskott.  
Se ovan, punkten om Balans- och resultaträkning.  
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Årsmötet beslöt godkänna utsänt förslag till disposition av överskottet, så att 170 tkr 
avsätts till utdelning av stipendier för forskning.  
Se bilaga Dispositionsöverskott.  
Punkten godkänns efter Punkten om revisionsberättelsen. 
 

9. Revisionsberättelse år 2020. 
Förbundets revisor Sten Bjelke läser upp revisionsberättelsen. Årsmötet fastställer 
balans- och resultaträkningen och disponerar årets resultat i enlighet med revisorns 
tillstyrkande.  
 

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som verksamhetsberättelsen 
omfattar.  
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 i enlighet med 
revisorns tillstyrkande.  
 

11. Fastställande av medlemsavgift för ordinarie medlem, stödmedlem, vårdpersonal och 
organisationsmedlem för nästkommande år, 2022. 
Årsmötet beslutar att fastställa avgifterna på samma nivå som förra året, dvs 300 kr 
för ordinarie medlem, vårdpersonal samt stödmedlem Plus, 125 kr för stödmedlem 
och 1025 kr för företag. 
 

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget 2021  
Yrkande från Emma Öhrwall att beslut om Verksamhetsplan och budget 2021 skulle 
flyttas fram till efter § 19 (motioner). Mötesordförande konstaterar att dagordningen 
redan är fastställd av årsmötet, men föreslår ändå öppen omröstning om Öhrwalls 
förslag. Årsmötet tillstyrker den fastställda dagordningen. Ingrid Hansson presenterar 
Verksamhetsplanen för 2021. 
Årsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2021.  
 

13. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för 2022.  
Årsmötet beslutar att fastställa den preliminära verksamhetsplanen för 2022. 
 

14. Val till Förbundsstyrelse enligt Valberedningens uppdaterade förslag, nytillagda är 
Marie Harding och Britt-Inger Jöninger. 
 

Val av ordförande  
Margareta Haag väljs (omval) till ordförande på 1 år. 
 

15. Val av övriga styrelseledamöter (2 år) och suppleanter (1-2 år)  
Ordinarie: 
Lillemor Sivemark  Omval 2 år 
Angelica Rundberg   Omval 2 år 
Carola Orbert Selander Nyval 2 år 
Birgit Grabö Liljeström Nyval 2 år.  
Marie Harding  Nyval 2 år 
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Suppleanter 
Lisbeth Lindebrant  Nyval 1 år 
Britt-Inger Jöninger  Nyval 1 år.  
 
Ingrid Hansson har 1 år kvar av sin mandatperiod.  

Valberedningens samtliga förslag godkänns av årsmötet. 

16. Val av revisor och revisorssuppleant (1 år)  
Anders Karlernäs  Revisor 
Vakant  Revisorssuppleant.   

Förbundsstyrelsen ombeds att hitta en revisorssuppleant.  
Förslagen godkänns av årsmötet.  
 

17. Val av valberedning. 
Valberedningen ska bestå av 3 personer men hittills bara ett namn har föreslagits, 
varför Margareta Haag ber lokalföreningarna att utse en representant från varje 
lokalförening som medlem till Förbundets Valberedning.  

Årets valberedare, Irene Klingborg, ställer upp även nästa år då som SÖF Skånes 
representant i SÖF:s Valberedning 2022.  

18.  Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet 
Inga ärenden finns att ta upp.  
 

19. Motioner 
De 6 motioner som inkommit bordläggs.  
 

20. Övriga frågor 
SÖF:s Förbundsordförande tackar avgående revisor Sten Bjelke för arbetet med SÖF 
under mer än 10 år. Sten Bjelke tilldelas Förbundets guldmedalj.  
 

Sten Bjelke tackar för utmärkelsen.  
  

21. Mötet avslutas  
Mötet ajourneras på grund av tidsbrist och kommer att fortsätta med att behandla de 
bordlagda motionerna vid en tidpunkt under våren 2021 som bestäms av styrelsen.    
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Vid protokollet 

 

Lisbeth Lindebrant, sekreterare 

 

Justeras 

 

 

Said Mahmoudi 

Mötesordförande  

 

Gunilla Karlernäs   Karin Hendahl 

Justerare    Justerare 
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