
Årsmöte i BDS, Ehlers-Danlos syndrom, Riksförbund
Ågrenska, lördagen den 5 april 2014 klockan 10.00-12.00

1. Årsmötet öppnas
Klas Lange öppnade mötet och styrelseledamöterna presenterade sig.

2. Fråga om mötet ut§sts på rätt sätt
Årsmötet ansåg enhälligt att mötet utlysts på rätt sätt.

3. Upprättande och fastställande av röstlängd

Den röstliingd som upprättats vid ankomst och registrering godkiindes av årsmötet.

4. Val av mötesfunktionärer
Årsmötet valde som

Mötessekreterare Karin Lindström

Justeringsmåin tillika röstriiknare Bertil Sjöberg och Monica Hedman

5. Val av mötesordftirande
ÅrsmOtet valde Britta Berglund som ordftirande och Britta tog över ordftirandeplatsen.

6. FsffiIlrrdeevdagordning
UagorOningen gdkändes enhälligt av årsmötet.

7. Yerkenhelsberitteke 2013

Mötesordftranden och den sittande styrelsen presenterade fiireningens verksamheter under

2013.

8. Resultat-och balansräkning 2013

Sittande kassör presenterade resultat- och balansr?ikningen fiir 2013 och denna godkändes

enha[igt av årsmötet

9. Rerfuiosberittdse 2013

Mötesordfrranden presenterade revisionsberäffelsen frr 20 I 3.

f0. Fnågs om anwansfrihet 6r styrelsen

Årsmöct beslutade enhälligt att s§nelsen fär ansvarsfrihet ftir 2013.

11. Verksamhetsplan och budget frr2014
Mötesordfiiranden presenterade verksamhetsplanen. Klas Lange foreslog ett tillägg:

Föreningen ska verka fAr afi få till stånd en vuxenvistelse för personer med EDS på Ågrenska.

Samtidigt uppmanades de medlemmar som är intresserade av att delta i en vuxenvistelse att

själva ta kontalt med Ågrenska ftir att betona att behovet finns.

Medlemmarna godkände den reviderade verksamhetsplanen.

Den sittande kassören presenterade budgeten fot2014.
Hiir påpekades från medlemmarna att kostnaderna frr styrelsemöten skulle kunna favara

större om detta giorde att styrelsen kunde arbeta mer effektivt.

Årsmötet godkände den fiireslagna budgeten for 2014.

12. Fastställande av medlemsavgift fiir 2015

Årsmötet faststiillde medlemsavgiften220 kr ftir år 2015 (d v s en höjning med 20 kr jämftirt

med 2014).



13. Val av ordftirande
Ärsmötet valde Carolina Juntti Lundqvist, Luleå som ordfiirande (omval, ett år).

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Årsmötet valde:

Ordinarie ledamot Carina Jonsson, Falun (omval, två åx)

Ordinarie ledamot Maria Ekstam, Trosa (omval två år)

Suppleant Susanne Alfredsson, Oviken (nyval, ett år)

Suppleant Emma Carlsson Löfdahl, Ydre (nyval, ett år)

15. Val av två revisorer
Årsmötet valde:

Ingalill Ringbom, Gotland (nyval, ett år)

Karl-Erik Bengtsson (omval, ett år)

16. Val av valbercdning
Årsmötetvalde:
Sammankallande Karin Lindstiim, Alvsjö (omval, ett ar)

l,edamd Ingierd Scheutz-Eriksson, Ydre (nyval, ett år)

Srrypl€mt Brifia Berglund Tumba (ryryal" et år)

17. Yel ev d5rrckdcdemot cm jlmte kessören her rätt att techa förbundet

Ärsmffirral& atrjffie kassören ska ordftranden" Carolina Junti Lundqvist, ha rätt att

reeafttuo&.
1& Plopuitioner

Styrelsen har öreslagit en stadge?indring som innebylr att antalet ledllöter-iikas lan
- 
nuvarande flem titt Gx stycten. Enlynpunktfran medtemmarna var att stadgarna inte behöver

innehålla nagot exakt antal ledamöter utan istiillet kan tala om vilket det minsta antalet ska

vara- Årsmötet beslutade där6r att göra nedanstående stadgeiindring.

Nur.rmde tydelse:

§ 16 §§rchen
SsnnrsAming

Fööundets ver*samhet leds av en s§nelse som väljs av årsmötet. Styrelsen shall bestå av 5

(fem) ordinarie lcdorrörer sant 2 (två) suppleanler. Styrelsens ordftirande utses av årsmötet

for ett år i siinder. Styrelsen utser inom sig vice ordforande, sekreterare, kassör samt eventuella

arbetsutskott. Styrelseledamöter väljs ftir 2 (två) år och sä att? (två) ledamöter väljs jiimna år

och 2 (tvä) väljs udda år. Suppleanter väljs for 1 (ett) år.

Den nya lydelsen av den kursiverade meningen ska vara:

Styrelsen skall bestå w minst 5 (fem) ordinarie ledamöter samt 2 (två) suppleanter.

Eftersom en stadgeändring kräver beslut på två på varandra fijljande årsmöten, kan beslutet

träda ikraft tidigast vid årsmötet 2015, ftirutsatt att den nya formuleringen godkiinns även på

nästa årsmöte.

19. Motioner
Till styrelsen har inkommit tvä motioner. Beslut om dessa bordlades eftersom motionerna inte

fanns med i årsmöteshandlingarna.



I

20. Övriga frågor

a. Karin Lindström fiireslog att styrelsen skulle göra en allmän översyn och modernisering av

stadgarna. Ett exempel på avsnitt som kan behöva formuleras om är kravet på formen ftir

utskick av arsmöteshandlingarna. Om man till exempel säger att årsmöteshandlingarna ska

finnas tillgtingtigaJör sanfiligamedlemmar, ffir styrelsen större handlingsfrihet att välja den

spridningsfonn som ?ir bäst ft)r medlemmarna. Avsnittet om utgivningen av EDS-bladet åir

o.tra uAaigt detaljerat och specificerar i vilka månader som tidningen ska komma ut. Detta

ger inget handlingsutrymme att skicka ut intressant material när det finns tillgängligt, eller

viinta in en stor artikel som man tror kan vara av stort intresse ftir medlemmarna.

Förslaget iir att styrelsen tar fram ftirslag till nya lydelser diir det behövs och presenterar dem

som ftireslagna stadge?indringar på nästa årsmöte'

b. Klas Lange informerade om ett projekt dtu EDS Riksftirbund tillsammans med svenska

Marfanfiireningen ska söka pengar fran Allmänna arvsfonden fiir att fiirbättra kontakt med

vården. Detta ska bland annat ske genom att utbilda och stödja kontaktpersonerna i ftireningen

och att bidra till att sprida information inom vården. Detta v?intas bli ett stort projekt med en

budget pa 1G.20 miljoner kronor. För att finansiera detta, kommer pengar att sökas hos

allmänna rvsfonden- Även om inte Riksftirbundet Sällsynta Diagnoser kommer att delta i

prcirdet, kommer de att stiidja sa ensökan till allmtinna arvsfonden. Hiir påpekades från

modlmuna att även Loeys-Dietz slmdrom skulle kunna ingå i ansökan och att möjligheten

attfrpengpr skulle öka om tre patientgrupper med sällsynta diagnoser fanns representerade'

Lq,s.Di€tz qndrom ligger symptomm?lssigt väldigt nåira både Marfans syndrom och

vaskulärEDS, och en av fiireningens medlemmar harLDS'

c. _ Årsmiitei beslutade att u§9 Qrgllgrgenq affa-fiirs1a hedelpgrdfiilande,Briuq Birglun-d'

Till hedersmedlemmar valde arsmötet Filip Berglund och Monica Hedman'

Klas tange avtackade dem och betonade att utan deras medverkan hade ftireningen inte

fimnib.

2f. Årrnffievthhdes

Vid protokollet

4
Karin Lindström

Justeras:

*U,nl u,[,/rrfra,,u
Monica Hedman
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