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Protokoll Årsmöte Skoliosföreningen 2022-03-30 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 

Närvarande: Jenny Engström, Richard von Yxkull, Åsa von Yxkull, Marie Carlsson, 

Anna-Carin Lilja, Marie Thorsson 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet    

Mötet utsåg - Ordförande: Richard von Yxkull. Sekreterare: Jenny Engström 

 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare  

Mötet utsåg - Marie Carlsson, Anna-Carin Lilja 

 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt   

Mötet befanns vara utlyst enligt föreningens stadgar 

 

5. Fastställande av föredragningslista    

Föredragningslistan godkändes och inga övriga frågor anmäldes  

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste 

verksamhets/räkenskapsåret.    

Styrelsen berättade om allt som hade hänt under året. Deltagarna på mötet visade sin 

uppskattning för allt som har gjorts och tackade styrelsen för bra utfört arbete. 

 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets/räkenskapsåret.    

Mötets ordförande läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker fastställande av 

resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.   

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

Mötet röstade JA till ansvarsfrihet för styrelseledamöterna   

 

9. Fastställande av medlemsavgifter.    

Mötet röstade JA för oförändrade medlemsavgifter, dvs hushåll 200kr/år, person 

150kr/år  

 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för 

kommande verksamhets-/räkenskapsår.    

Mötet godkände styrelsen förslag till verksamhetsplan och ekonomisk plan för 2022 

 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.    

En motion hade kommit in från Pernilla Grip Acharius: För att säkra föreningens 

fortlevnad så föreslås att hälften av ledamöterna i styrelsen väljs på 2 år och 

resterande på 1 år. 

Mötet röstade JA för att bifalla den inkomna motionen 
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12. Val av   

 a)  styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter   

Richard von Yxkull, Jenny Engström, Maria Thorsson och Clara Block Hane valdes 

till ledamöter 

 b)  föreningens ordförande för en tid av ett år   

 Pernilla Grip Acharius valdes till ordförande 

 c)  en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år   

 Marie Carlsson valdes till suppleant  

d)  en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte 

styrelsens ledamöter delta   

Håkan Grip valdes till revisor 

e)  två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till 

ordförande; samt    

Lena Viman, sammankallande och Åsa von Yxkull valdes 

f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.  

Alla i styrelsen valdes att representera föreningen 

 

13.  Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk 

eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte 

varit med i kallelsen till mötet.    

Inga övriga frågor 

 

Mötet avslutades  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Jenny Engström     Richard von Yxkull 

Sekreterare      Mötesordförande 

 

 

 

 
 

 

Anna-Carin Lilja     Marie Carlsson 

Justerare      Justerare  

 

 


