Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Ehlers-Danlos
syndrom Riksförbund i Göteborg den 14 april 2018.
§1

Val av mötesordförande
Beslut: Till ordförande valdes Mats Perstoft

§2

Upprättande och godkännande av röstlängd
Vid årsmötet start noterades 38 fysiskt närvarande samt 10 fullmakter.
Beslut: Årsmötet fastställde röstlängden.

§3

Val av mötesfunktionärer
Beslut: Till mötessekreterare valdes Jette Bergström och till rösträknare tillika
justerare valdes Ingela Johansson och Sylvia Andersson.

§4

Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
Beslut: Årsmötet beslutade att mötet sammankallats på behörigt sätt.

§5

Godkännande av dagordning
Beslut: Dagordningen godkändes.

§6

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017
Verksamhetsberättelsen för 2017 föredras av styrelsens ordförande Ami
Bergöö. Bland annat har man under året haft tre utbildningar för nya
kontaktpersoner. Den 31 december 2017 hade förbundet 806 betalande
medlemmar. Man är även på gång att bilda lokalföreningar för att få bättre
påverkansmöjligheter.
Beslut: Berättelsen fastställs och läggs till handlingarna.

§7

Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2017
Ärendet föredras av Markus Otterloo. Markus går igenom de olika inkomst- och
utgiftsslagen.
Beslut: Årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen och dokumentet
läggs till handlingarna.

§8

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredras.
Beslut: Årsmötet godkänner berättelsen och lägger den till handlingarna.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut: Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10

Propositioner och motioner
Proposition 2018:1 Verksamhetsplan 2018
Ärendet föredras av Ami Bergöö. Se mer info i verksamhetsplanen.
Beslut: Årsmötet beslutar att anta verksamhetsplan 2018 i enlighet med
styrelsens förslag.
Proposition 2018:2 Budget för verksamhetsåret 2018
Ärendet föredras av Markus Otterloo. Se mer info i verksamhetsbudgeten
Beslut: Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
Proposition 2018:3 Medlemsavgiftens storlek 2019
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift.
Beslut: Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
Motion 2018:11 EDS-stiftelsen, eventuell avslutning
Jette Bergström, ordförande i stiftelsen föredrar ärendet.
Sedan några år utgår det ingen ränta på insatta bankmedel och detta
tillsammans med att gåvor och donationer minskar har gjort att vid utdelning
av medel för 2017 fick stiftelsen ta av kapitalet. Tyvärr ansöks det om mycket
som inte täcks in av stiftelsens förordning vilket betyder extra arbete men
också mycket besvikelse hos dem som ansöker. År 2017 kom det in drygt tjugo
ansökningar där man ansökte om drygt 200.000 kr. Stiftelsen hade 55.000 kr till
sitt förfogande, en ansökan uppfyllde kraven i förordningen och beviljades
16.250 kr vilket gör att det återstår knappt 40.000 kr på stiftelsens konto. Av
ovanstående framgår att stiftelsen inte längre har tillräckligt med medel för att
kunna uppmuntra forskning mm. då detta kräver att större summor över flera
år kan beviljas.
Med detta i beaktande har stiftelsens styrelse börjat fundera på att avsluta
stiftelsen.
Enligt EDS-stiftelsens förordning så är det stiftelsens styrelse som avgör om och
när stiftelsen ska läggas ner. EDS Riksförbunds ståndpunkt i denna fråga blir
därför endast rådgivande.
Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen anser att syftet med stiftelsen är bra samtidigt som vi är
medvetna om utmaningarna. Vi förordar därför en fortsättning utav stiftelsens
arbete där bättre marknadsföring och tydligare information om syftet
förhoppningsvis leder till bättre resultat. Vi anser också att man borde ändra
ansökningsreglerna, som inte är styrda av stiftelsens förordning, så att
relevanta ansökningar kan få svar inom rimlig tid. Nu måste man ansöka
kalenderåret innan aktiviteten ska ske.
Årsmötet diskuterade ärendet och flera olika förslag kom upp ang. att försöka
öka inflödet av gåvor och donationer. Stiftelsen tar med sig alla synpunkter och
kommer att beakta dem innan man tar beslut om stiftelsens framtid.

Beslut: Årsmötet uppdrar till förbundet och styrelsen att ta fram nya och
kompletterande arbetsordningar för stiftelsens arbete, klart till årsmötet 2019.
§ 11

Val av ordförande
Valberedningens föreslår nyval av Markus Otterloo på ett år.
Beslut: Årsmötet beslutar att välja Markus Otterloo.

§ 12

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag:
Förbundsstyrelse 2018/2019
Nyval ordförande på 1 år
Nyval ledamot på 2 år
Nyval ledamot på 2 år
Nyval ledamot på 2 år
Omval ledamot på 2 år
Nyval suppleant på 1 år
Nyval suppleant på 1 år

Markus Otterloo
Rune Söderström
Joakim Håkansson Leo
Mimo Rahali
Jeanette Alfredsson
Sophie Holgerson-Rålin
Johanna Burhjerta

Kvarsittande
Jan Lindelöf och Eric Ronge 1 år.
Beslut: Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.
§ 13

Val av revisorer
Valberedningens förslag:
Omval på 1 år
Carina Henriksson
Omval på 1 år
Stefan Åkesson
Beslut: Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 14

Val av valberedning
Ledamot på 1 år
Lisa Ekblom (sammankallande)
Ledamot 1 år
Jason O’Halloran
Suppleant på 1 år
Angelica Fisk
Beslut: Årsmötet beslutar enligt förslaget.

§ 15

Val av styrelseledamot som jämte kassören har rätt att teckna förbundet
Förslag finns att Markus Otterloo ska vara firmatecknare jämte kassören Rune
Söderström.
Beslut: Årsmötet beslutar enligt förslaget.

§ 16

EDS-stiftelsens redovisning
Efter att ansökningarna som inkom under 2017 behandlats beviljade en
ansökan medel till en konferens i London ang. EDS och munhälsa.
I dagsläget finns ca 40 000 kr i kassan.

§ 17

Lokalföreningar
Inga beslut fanns att ta.

§ 18

Proposition 2018:4 Stadgar, andra omröstningen
Markus Otterloo föredrar ärendet.
Under 2017 presenterades ett förslag om nya stadgar till förbundet. Årsmötet
2017 yrkade bifall (röstade ja) till detta.
Eftersom det gäller en förändring av stadgar så måste man rösta om
stadgeförändring vid två (2) på varandra följande årsmöten och propositionen
(de nya stadgarna) måste godkännas vid båda omröstningarna.
Beslut: Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

§ 19

Av medlemmarna väckta frågor
Inga frågor har inkommit.

§ 20

Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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