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Protokoll fört vid årsmöte för PRO Vaksala-Danmark fredag 1 mars 2019 kl. 13.00 i Sävja kyrka. 

Närvarande:  50 medlemmar samt demensvårdskonsulent Margareta Eriksson från Uppsala 

Anhörigcentrum.  

Margareta Eriksson inledde mötet med information om demens: tidiga tecken, olika typer av demens, 

bemötande av dementa, diagnoser. Hon besvarade frågor och delade ut informationsmaterial. 

§ 1. Årsmötets öppnande 

Ordf. Kjell Glimmerud hälsade välkommen till årsmötet, som är ett av två viktiga möten för 

föreningen.  

§ 2. Godkännande av dagordning 

Den i förväg utdelade dagordningen godkändes. 

§ 3. Parentation 

En tyst minut hölls för avlidna medlemmar. Märit Färnlöf läste en dikt av Erik Blomberg. 

§ 4. Val av presidium 

a. Kjell Glimmerud valdes att leda årsmötet. 

b. Märit Färnlöf utsågs att föra årsmötets protokoll. 

c. Christer Stangebye och Inger Roos valdes att justera årsmötesprotokollet. 

§ 5. Verksamhetsberättelse för 2018 

Verksamhetsberättelsen föredrogs så att rubrikerna lästes och möjlighet till frågor och synpunkter 

gavs. Slutorden lästes. På fråga om möte med nya medlemmar konstaterades att ett sådant möte 

hållits under året men fallit bort i verksamhetsberättelsen.  

Mötet godkände verksamhetsberättelsen att läggas till handlingarna. Se bilaga 1. 

§ 6. Resultat- och balansräkning för 2018 

Christer Stangebye föredrog resultaträkningen. Han redogjorde för arbetet med årsrapporten. Han 

berättade att den skillnad i uppgifterna i bokföringen och ekonomin i verkligheten har funnits i flera 

år. Revisorerna och kassörerna har trots idogt detektivarbete inte fullt ut lyckats hitta orsakerna till 

differenserna. Enligt förslag från revisorerna beslutades att inför detta budgetår nollställa och börja 

från scratch. Beslutades också att under året införskaffa ett nytt modernt bokföringsprogram. 

Föreningen har under året investerat i en högtalaranläggning inkl. mikrofoner samt en kopiator, 

vilket påverkat slutresultatet. Frågor besvarades.  

Även balansräkningen föredrogs. Möjligheter till frågor och kommentarer gavs. Se bilaga 1. 

§ 7. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs. Mötet beslutade enligt revisorernas förslag att fastställa 

resultaträkning och balansräkning. Se bilaga 2. 

§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2018.  

§ 9. Val av förtroendeuppdrag  

a. Följande val förrättades 

- Ordinarie ledamöter:  

Ordförande för 2 år Kjell Glimmerud, omval 

Ledamot och studieorganisatör för 2 år Leif Näsén, omval 

Ledamot och medlemsansvarig för 2 år Christer Stangebye, nyval 

Monica Granberg, Märit Färnlöf, Inger Roos och Per-Mikael Lindberg har ett år kvar på sin mandattid. 

- Ersättare i styrelsen för 1 år: 

Gösta Brundin 

Björn Mann 
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En plats som ersättare är vakant t v. Mötet beslutade att delegera till styrelsen att finna en ersättare, 

som tjänstgör fram till nästa årsmöte eller att besluta om att minska antalet ersättare i styrelsen. 

- Revisorer 

Ordinarie för 1 år Ulf Jansson och Torsten Leandersson, omval  

Ersättare för 1 år Kerstin Lundberg, omval 

b. Övriga val – alla på 1 år, se bilaga 3 

c. Till valberedning valdes Sören Jonasson sammankallande och Jan-Erik Göthlin. För den vakanta 

platsen beslutades att valberedningen vid behov adjungerar ytterligare personer.  

§ 10. Rapporter 

- Kjell Glimmerud informerade om att han och P-M Lindberg deltagit i utbildning inför satsningen för 

Med hälsan i behåll. 

- Märit frågade efter aktuella e-postadresser så att föreningens information kan nå ut till så många 

medlemmar som möjligt.  

§ 11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 12. Avtackningar 

Margitta Johansson avtackades för sina insatser för att ordna lotterier till alla möten.  

Maj Strömberg avtackades för sina insatser för boule. Maj var inte närvarande utan Ulf Jansson tog 

hennes present. 

§ 13. Årsmötets avslutning 

Lotteridragningar företogs. Presentkort lottades ut på inlämnade friskvårdskort. 

Årsmötet avslutades kl. 15.50. Föreningen bjöd på kaffe och semla.  

Vid protokollet 

Märit Färnlöf 

Märit Färnlöf 

 

 

Justerat: 

 

Kjell Glimmerud  Inger Roos Christer Stangebye 

Kjell Glimmerud        Inger Roos            Christer Stangebye 

 

 


