
PROTOKOLL ÅRSMÖTE  

Lokalföreningen EDS i Umeå med omnejd 

 
  Datum: 2022-03-13 

  Tid: 14.00 

  Plats: Online via Zoom 
   
  Närvarande: se bifogad deltagarlista 
 

1. Mötets öppnande 

Johanna öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 

Därefter tog vi en presentationsrunda. 

 

2. Val av mötesfunktionärer 

2.1 Ordförande för årsmötet 

Birgitta Larsson Lindelöf valdes till årsmötesordförande. 

 

2.2 Sekreterare för mötet 

Peter Sandberg valdes till sekreterare för årsmötet. 

 

2.3 Justerare tillika rösträknare 

Ewa Grahn valdes till justerare och rösträknare för årsmötet 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

4. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden beslutades till 8 röstberättigade. 

 

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Godkändes. 

  

6. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenterades för 

årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga 

dessa till handlingarna. 

 

7. Resultat och balansräkning 

Resultat och balansräkning för föregående verksamhetsår presenterades för 

årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna resultat och balansräkning efter 

justering och lägga dessa till handlingarna. 

 

8. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen godkändes och mötet beslutade att kassan överförs till 

ny räkning för år 2022. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för år 2021. 

 

10. Paus 5 minuter, därefter några ord från Anette Edler Ordförande EDS 

Västernorrland 

Ewa Grahn läste upp ett brev från Anette Edler ordförande i EDS 

Västernorrland om hur dom bildade samt fått igång en bra verksamhet. 

 

11. Förslag till verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen godkändes efter justering. 



 

12. Budget innevarande verksamhetsår 

Jan redovisade budgeten som årsmötet godkände. 

 

13. Namnbyte för lokalföreningen till EDS Västerbotten. 

Riksförbundet har beslutat att lokalföreningarna skall ha det namn som är 

enligt den region dom verkar i. Namnet på föreningen skall ändras i 

stadgarna. Årsmötet beslutade att byta namn till EDS Västerbotten och mötet 

beslutade att byta namn och jobba efter det fram till nästa årsmöte. 

 

14. Motioner 

Det fanns inga motioner. 

 

15. Val av ordförande och kassör. 

Johanna Lundell omvaldes till ordförande på 1 år. 

Jan Samuelsson omvaldes till Kassör för 1 år. 

 

16. Val av övriga styrelseledamöter. 

Peter Sandberg omvaldes för 2 år. 

Anna Halvarsson Lindell omvaldes 1 år. 

Ewa Grahn sitter kvar på sin mandatperiod 

Ulrika Marklund sitter kvar på sin mandatperiod 

 

17. Val av revisor 

Kenneth Wallin omvaldes som revisor. 

 

18. Val av valberedning. 

Styrelsen fortsätter som valberedning tills vidare och jobbar för att hitta 

Valberedning. 

 

19. Övriga frågor 

Inga frågor fanns så punkten lämnades därhän. 

 

20. Mötets avslutande 

Birgitta tackade för dagens årsmöte och avslutade därefter årsmötet. 

 

Vid pennan Peter Sandberg              Justeras Ewa Grahn   

 

 

 

 

 


