
 

 

 
 
 
Protokoll Uppstartsmöte för bildande av EDS lokalförening Värmland via 
digitalt Zoom-möte, den 16/1-21 
 
 
Närvarande: Sophia Liögård, Fia Forsberg, Maj-Lis Uller, Ulrika Källberg Fougstedt, Ove 
Pettersson, Björg Pettersson, Birgitta Lindelöf (ordförande EDS riksförbund), frånvarande var 
Kari-Mette Wik Olsen. 

 
 
 

1. Val av mötesordförande. 
Sophia Liögård valdes till mötesordförande. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
Röstlängd upprättades och godkändes.  

3. Val av mötesfunktionärer: mötessekreterare samt två justerare. 
Ulrika Källberg Fougstedt valdes till mötessekreterare och Maj-Lis Uller samt Fia 
Forsberg valdes till justerare.  

4. Fråga om mötets behöriga sammankallande. 
Mötets behöriga sammankallande godkänns då kallelse till samtliga medlemmar skickats 
i god tid. Även påminnelse har skickats ut.  

5. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkännes. 

6. Godkännande av stadgar. 
Stadgarna har godkänts av EDS riksförbund 2021-01-10. 

7. Förslag till verksamhetsplan. 
Förslaget till verksamhetsplan gås igenom och godkänns. Se bifogat blad. 

8. Budget för kommande verksamhetsår. 
Vi går igenom budgeten för kommande verksamhetsår och den godkändes. Riksförbundet 
bekostar det digitala verktyget zoom under det första året.  

9. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för nuvarande samt kommande 
verksamhetsår. 
Medlemsavgiften för nuvarande och kommande verksamhetsår följer Riksförbundets 
avgift på 250 kronor för medlem och 50 kronor för ytterligare medlem skriven på samma 
adress. Vi är drygt 30 medlemmar i Värmland och får 50 kr/medlem från riksförbundet.  

10. Val av ordförande och kassör. 
Ulrika Källberg Fougstedt valdes till ordförande i 1 år, Sophia Liögård valdes till kassör i 1 
år. Inga andra förslag kom upp.  

11.  Val av övriga styrelseledamöter. 
Till övriga styrelseledamöter valdes Fia Forsberg i 2 år och Maj-Lis Uller i 1 år. Kari-Mette 
Wik Olsen var frånvarande vid mötet men valdes till sekreterare i 2 år vilket hon tidigare 
godkänt.  

12.  Val av revisor. 
Till revisor valdes Anna-Karin Sveder Persman. 

 



 

 

13.  Val av valberedning. 
Till valberedning fanns inga förslag så den punkten lämnar vi vakant. Vi beslutar om detta 
på styrelsemötet. 

14. Frågor att vidarebefordra till riksförbundets årsmöte. 
Vi har inga frågor att vidarebefordra till riksförbundets årsmöte. 

15. Övriga frågor. 
-kan man skriva under med sitt eget namn om man tex vill skriva om EDS-föreningen i en 
tidning? Vi är överens om att det alltid ska gå genom styrelsen och skrivas under av 
ordföranden eller styrelsen.   

-Kan vi eska pengar av politiska partier? Ja, om de ej ställer några som helst motkrav på 
oss.  

16. Mötets avslutande 
Riksförbundets ordförande Birgitta Lindelöf gratulerar till vår nya lokalförening och 
mötet avslutas.  

 

 

 
 
 
 
 

_______________________  ________________________ 
 
Mötesordförande    Mötessekreterare 
Sophia Liögård    Ulrika Källberg Fougstedt 
 
 
 
 
_______________________  ________________________ 
 
Justerare     Justerare 
Maj-Lis Uller     Fia Forsberg 

 
 
 
 


