Protokoll fört vid årsmöte för RSMH-Västernorrland
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Tid: torsdag 16/4 2014 kl 18:00
Plats: HSO-lokalen Kramfors
Närvarande: 15 ombud enligt bifogad lista samt 11 övriga medlemmar.
§1 Årsmötets öppnande
Ordförande Esko Alt hälsade deltagarna välkommen till dagens årsmöte.
§2 Upprop och fastställande av röstlängd
Ordförande Esko Alt förrättade upprop av ombud till årsmötet och röstlängden
fastställdes med 15 röstberättigade ombud enligt bilaga.
§3 Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet beslutar godkänna att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
§4 Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutar att fastställa den dagordning som medföljer handlingarna till
årsmötet.
§5 Val av mötesordförande
Årsmötet beslutar välja Sven Göran Johansson RSMH Sollefteå till mötesordförande.
§6 Val av mötessekreterare, samt två justerare och två rösträknare
Årsmötet väljer Solveig Westling, RSMH Timrå till mötessekreterare. Roger
Pettersson RSMH Kramfors och Eva Nyberg RSMH Kramfors till justeringspersoner
tillika rösträknare.
§7 Verksamhetsberättelse för år 2013
Mötesordförande Sven Göran Johansson föredrar verksamhetsberättelsen för år
2013. Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen för år 2013 med
godkännande till handlingarna.
§8 Ekonomisk berättelse för år 2013
Mötesordförande Sven Göran Johansson föredrar den ekonomiska berättelsen för år
2013. Årsmötet beslutar att lägga den ekonomiska berättelsen år 2013 med
godkännande till handlingarna.
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§9 Revisionsberättelse för år 2013
Då ingen revisor var närvarande läste mötesordföranden upp revisionsberättelsen för
år 2013. Årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen för år 2013 års granskning
med godkännande till handlingarna.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
år 2013. Årsmötet beslutar att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet enligt
revisorernas förslag.
§11 Motioner och förslag från styrelsen
Årsmötet konstaterar att styrelsen inte har lämnat några motioner eller förslag till
årsmötet.
§12 Verksamhetsplan för 2013
Årsmötet beslutar att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2013.
§13 Rese och traktamentsersättningar och ev övriga ersättningar
Enligt föregående årsmötes beslut får ordförande, kassör vardera en
kostnadsersättning med 800 kr/ år samt sekreteraren en kostnadsersättning med 700
kr samt övriga ledamöter kostnadsersättning 200 kr ledamot/år. Årsmötet beslutar
även att fastställa reseersättning med egen bil till 18,50 kr/mil. Eventuella övriga
ersättningar ersätts mot uppvisande av kvitto. Årsmötet beslutar enligt föregående
årsmötes beslut.
§14 Budget för 2014
Ingen budget hade gjorts. Årsmötet beslutade att styrelsen tar upp det på nästa
styrelsemöte i Backe 9-11 maj.
§15 Antal ledamöter i styrelsen
Årsmötet beslutar att varje lokalavdelning får två ledamöter i distriksstyrelsen.Det
innebär 14 ledamöter.. Till det konner ordförande, så totalt består styrelsen av 15
ledamöter.
§16 Ordförande och kassör
Årsmötet beslutar att välja Esko Alt till ordförande för ett år 2014 och Elisabet
Ulander Nilsson för ett år 2014-2015.
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§17 Övriga ordinarie styrelseledamöter och ersättare
Årsmötet beslutar välja följande ordinarie styrelseledamöter och ersättare.
Ordinarie
Ersättare
Timrå:
Solveig Westling ett år
Enar Bergström
Stefan Lagerlund ett år
Leif Askebo
Kramfors:
Barbro Nilsson ett år
Ulrika Rydén
Roger Pettersson
Sundsvall:
Royne Östlund två år
Inger Wedin
Susanne Backman två år
Jan-Olof Bergström
Sollefteå:
Soli Persson 2 år
Stina Danielsson
Marie Louise Andersson 2 år
Lars Ekman
Härnösand:
Per Olof Tiger ett år
Markko Torkko
Mats Abramson ett år
Hans Willen
Örnsköldsvik:
Anita Stigebrand två år
Mats Hedell ett år
§18 Revisoreer och revisorsersättare
Årsmötet beslutar välja Lars Mellberg RSMH Kramfors och Helge Lundgren till
revisorer. Styrelsen får i uppdrag att välja revisorsersättare.
§19 Valberedning
Årsmötet ger Sundsvallsavdelningen i uppdrag att vara valberedning till årsmötet
2015.
§20 Ombud till förbundsrådet
Hänskjutes till den nya styrelsen.
§21 Föreningarnas representation(ombud) vid kommande årsmöte
Hänskjutes till styrelsen.
§22 Övriga frågor
Jan Lidén tog upp om att det är viktigt att distriktsstyrelsen stödjer
Psykiatrisamordnaren Lena Friberg om att förstärka psykiatrin. Detta är också ett
tjänstemannaförslag. Mötet beslutade att detta skall tas upp i Backe 9-11 maj, då vi
har mer tid att diskutera.
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§23 Avslutning
Den nyvalde ordföranden Esko Alt tackade för förnyat förtroende som ordförande för
RSMH Västernorrland och årsmötesdeltagarna för visat intresse.
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