
DAGORDNING ÅRSMÖTE  

Lokalföreningen EDS i Umeå med omnejd 

 
  Datum: 2021-03-27 

  Tid: 14.00 

  Plats: Online via Zoom 

 

Närvarolista: Johanna Lundell, Peter Sandberg, Annica Hilkkasdotter, 

Ulrica Marklund, Ingrid Berg, Lena Åberg, Lena Lundgren, Ewa Grahn, 

Anna Halvarsson Lindell, Jan Samuelsson. 
 

 
1. Mötets öppnande 

Johanna öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Därefter gjordes en presentationsrunda. 

 

2. Val av mötesfunktionärer 

Ordförande: Johanna Lundell 

Sekreterare: Peter Sandberg 

Justerare: Annica Hilkkasdotter, Ewa Grahn 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 

 

4. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes efter närvarolistan 

 

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Mötet beslöt att med reservation för att handlingarna inte skickades ut direkt, 

godkänna årsmötets behöriga utlysande. 

 

6. Verksamhetsberättelse 

Johanna redogjorde för den skrivna verksamhetsberättelsen och mötet 

godkände den. 

 

7. Resultat och balansräkning 

Jan redogjorde siffrorna för resultat och balansräkningen, varefter mötet 

godkände resultat och balansräkningen. 

8. Revisionsberättelse 

Johanna läste upp revisionsberättelsen som godkändes 

Mötet beslutade att kassan överförs till ny räkning för år 2021. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

10. Förslag till verksamhetsplan 

Mötet debatterade verksamhetsplanen utifrån vilket studieförbund som skall 

inledas samarbete med och beslutade att inte nämna ett utan lämna det öppet 

och söka samarbete med flera. 

Dessutom skall det läggas till att lokalföreningen ska söka ett samarbete med 

Funktionsrätt Umeå.  

 

11. Motioner 

Då inga motioner inkommit ströks punkten. 

 

 



 

12. Budget innevarande verksamhetsår 

Ingen budget har fastställts för år 2021 utan den nya styrelsen får bestämma. 

 

13. Genomgång av verksamhetsplan. 

Johanna redogjorde för verksamhetsplanen och mötet valde att ändra 

meningen med studieförbund enligt punkt 10. Även att vi ska använda våra 

sociala medier och tidningen för att värva medlemmar. 

 

14. Val av ordförande och kassör. 

Till ordförande valdes Johanna Lundell 1 år 

Till kassör valdes Jan Samuelsson 1 år. 

 

15. Val av övriga styrelseledamöter. 

Peter Sandberg 1 år 

Ewa Grahn 2 år Nyval 

Anna Halvarsson Lindell 1 år Nyval 

Ulrica Marklund 2 år 

Ingrid Berg 1 år kvar 

 

16. Val av revisor 

Kenneth Wallin valdes till revisor för 1 år 

 

17. Val av valberedning. 

Mötet beslutade att utse Annica Hilkkasdotter på 1 år och att hänskjuta 

vakansen av fler personer till valberedningen,  till styrelsen att utse. 

 

18. Övriga frågor 

Frågan om styrelseutbildning kom upp och hänsköts till styrelsen att kolla 

upp. 

 

Fråga om att söka bidrag kom upp och hänsköts till styrelsen att kolla upp. 

 

Frågan om vart man ska vända sig vid frågor om EDS hänsköts till styrelsen 

att ta med i Verksamhetsplanen och att kolla upp hur vi ska gå vidare med 

den frågan. 

 

Frågan kom även upp om att få klarhet i hur Centrum för Sällsynta diagnoser 

fungerar och om man kan vända sig dit för vidare hjälp. 

 

 

19. Mötets avslutande 

Johanna avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

Dessutom avtackades Lena Åberg och Sari Wallin för sina bidrag som 

Ordförande respektive vice ordförande till att få i gång lokalföreningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare        Justerare              Justerare 

Peter Sandberg  Annika Hilkkasdotter            Ewa Grahn 

 


