Protokoll
Fört vid Svenska Ödemförbundet, årsmöte den 26 mars 2022
1. Förbundsordförande Margareta Haag öppnar det digitala årsmötet och hälsar alla
välkomna
Hon presenterar kort vad Förbundet har gjort under verksamhetsåret 2021.
Hon meddelar också att Valberedningen har haft svårigheter att hitta Valberedare ifall
det finns någon närvarande på Årsmötet som vill och kan ställa upp.
PowerPoint bilder visas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Said Mahmoudi väljs till mötesordförande för årsmötet 2022.
Carola Orbert Selander väljs till sekreterare för årsmötet 2022.
3. Fastställande av röstlängd
Mötet godkänner anmälningslistan till mötet som röstlängd.
22 av sammanlagt 28 närvarande har rösträtt. Röstlängden bifogas protokollet.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordförande justera
protokollet
Till justerare tillika rösträknare väljs Gunilla Karlernäs och Lilian Rapp
5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
Årsmötet har blivit behörigen utlyst, då inbjudan och handlingar lades ut 12 mars på
hemsidan, exakt 14 dagar innan mötet. Kallelse till årsmötet publicerades i både
Lymfan 4 (2021) och Lymfan 1 (2022).
6. Godkännande av dagordning
Finns inga förslag till ändring
Dagordningen godkänns.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning 2021
Lillemor Sivemark berättar om verksamhetsåret 2021 där hon bland annat påtalar att
SÖF har haft 18st webbinarier under året och att hon via förbundstelefonen fått
positiv respons på det digitala mötesalternativet som stått till förfogande under
pandemiåret. Said Mahmoudi går igenom verksamhetsberättelsen efter Lillemor
Sivemark. Anders Karlernäs går igenom resultat- och balansräkning och svarar på
fråga om varför 500 000 kronor i bidrag är bokförd som en intäkt och 300 000 kronor i
bidrag är bokförd som en skuld, bägge bidrag från Cancerfonden. Svaret är att de

300 000 kronorna ska användas under år 2022 och kommer att bokföras som inkomst
för verksamhetsåret 2022.
Punkten godkänns efter Punkt 8 Revisionsberättelsen.
8. Revisionsberättelse år 2021
Förbundets revisor Anders Karlernäs läser upp revisionsberättelsen.
Årsmötet fastställer balans- och resultaträkningen och disponerar årets resultat i
enlighet med revisorns tillstyrkande.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som verksamhetsberättelsen
omfattar
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 i enlighet med
revisorns tillstyrkande.
10. Fastställande av medlemsavgift för ordinarie medlem, stödmedlem, vårdpersonal
och organisationsmedlem för nästkommande år, 2023
Årsmötet beslutar att fastställa avgifterna på samma nivå som förra året, dvs 300 kr
för ordinarie medlem och vårdpersonal, 125 kr för stödmedlem (300 kr om önskan om
att erhålla medlemstidningen finns) och 1025 kr för företag.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget 2022
Margareta Haag berättar om verksamhetsplan 2022 och budget 2022.
Årsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2022.
12. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för 2023
Margareta Haag berättar om verksamhetsplan 2023
En fråga från Sofie Dahlström kommer upp om inte Lymfan kan bli digital och
Margareta svarar att den finns digitalt på alla medlemmars ”Min sida” på
www.svenskaodemforbundet.se. Hör man av sig till SÖF och meddelar att man inte
vill ha den tryckta varianten utan bara den digitala så ordnas det så.
Årsmötet beslutar att fastställa den preliminära verksamhetsplanen för 2023.
13. Val av ordförande för ett år
Valberedningen föreslår Margareta Haag
Årsmötet väljer Margareta Haag till ordförande för styrelsen för SÖF
14. Val av övriga styrelseledamöter (2år) och suppleanter (2år)
Valberedning föreslår enligt följande
Ordinarie Lillemor Sivemark
Mandat till 2023
Ordinarie Angelica Rundberg
Mandat till 2023
Ordinarie Carola Orbert Selander
Mandat till 2023
Ordinarie Marie Harding
Mandat till 2023
Ordinarie Birgit Grabö Liljeström
Mandat till 2023
Ordinarie Lena Leufstedt
Nyval 2 år, 2022-2024
Ordinarie Sissi Hamnström
Nyval 2 år, 2022-2024
Suppleant Ingela Derkert
Nyval 2 år, 2022-2024

Suppleant Sofie Dahlström
Nyval 2 år, 2022-2024
Årsmötet väljer, nominerade personer, enligt valberedningen förslag.
15. Val av revisor och revisorssuppleant (1år)
Valberedningen föreslår omval för Anders Karlernäs
Till revisor väljs efter valberedningens förslag Anders Karlernäs
16. Val av valberedning
Irene Klingborg avgår och enligt stadgarna ska Valberedningen bestå av 3 personer
men inget namn har föreslagits. Tuula Ranebäck föreslår sig själv under mötet och
meddelar att hon ställer upp som sammankallande ledamot i valberedningen med
inflikande att hon behöver Irene Klingborgs hjälp och stöd.
Årsmötet väljer Tuula Ranebäck till ledamot i valberedningen.
17. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
Margareta Haag presenterar de tre nedanstående förslagen
a. Förslag till stadgar för Svenska Ödemförbundet
Lena Löfstedt tar ordet och är mycket nöjd med resultatet av
Stadgekommitténs arbete
Årsmötet godkänner den reviderade versionen av stadgar för Svenska
Ödemförbundet
b. Förslag till stadgar för Regionföreningar (tidigare lokalföreningar)
Lilian Rapp påpekar att den variant som lagts upp på hemsidan gäller
Stockholm och att naturligtvis kommer alla Regionföreningar att ha egna
stadgar med liknande formuleringar. Applåder kom från ett flertal
närvarande.
Årsmötet godkänner den reviderade versionen av stadgar för
Regionföreningar
c. Stadgekommitténs förslag till hantering av avtal mellan Förbundet och
Regionföreningar
Stadgekommittén anser att frågan om avtal mellan SÖF och
Regionföreningarna inte är ett ärende för SÖF:s årsmöte där rösträtten tillhör
individuella medlemmar och inte juridiska personer.
Förslaget mottogs av årsmötet utan någon invändning
18. Motioner
Ingen motion har inkommit
19. Övriga frågor
Inga övriga frågor har anmälts
20. Mötet avslutas
Margareta tackar för ett bra Årsmöte och passar på att ta ett kort av alla närvarande
medlemmar att användas i Lymfan. Margareta Haag tackar av avgående

styrelseledamöter. Mötesordförande och sekreterare tackas för mötet och avslutar
med att tacka av avgående valberedning.

Stockholm den

Carola Selander

Carola Selander (7 apr 2022 20:39 GMT+2)
Carola Orbert Selander, sekreterare

Said Mahmoudi

Said Mahmoudi (7 apr 2022 20:40 GMT+2)
Said Mahmoudi, ordförande

Justeras

Gunilla Karlernäs

Gunilla Karlernäs (7 apr 2022 23:29 GMT+2)
Gunilla Karlernäs

Lilian Rapp

Lilian Rapp (7 apr 2022 21:01 GMT+2)
Lilian Rapp

