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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE  2016-03-16 
 
Plats: HSO-lokalen Viktoriagatan 34 Kramfors 
 
NÄRVARANDE:  se bilaga 
 
§1                  Mötets öppnande 
Esko Alt öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§2                  Upprop, Närvarolista 
En närvarolista fylldes i. 
 
§3                  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§4                  Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
Till justerare valdes Stefan Lagerlund (Timrå) och Enar Bergström (Timrå). 
 
§5                  Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 
 
§6                  Ekonomisk rapport 
Det finns 12.135 kronor på kontot. Rapporten Godkändes 
 
§7                  Skrivelser 
Kallelse till Årsmöte ABF 18 april. Elisabet Ulander Nilsson deltar. 
Skrivelse från Landstinget om regeringens satsning på att förkorta väntetiderna inom 
cancervården. 
Föreningsnytt.  
Skrivelserna godkändes och lades till handlingarna. 
                             .                                                                                            
§8                  Rapporter 
a) Från föreningarna 
Örnsköldsvik: Hade sitt årsmöte den 28 februari, men fick avbrytas eftersom 
dagordningen inte var korrekt mm. En ny valberedning valdes som skall bilda en ny 
interimstyrelse. Nästa träff är den 17:e mars med dom som skall ingå i Styrelsen. 
Känns ändå hoppfullt för föreningen. 
 
 
§9                 Ang kursen ”Kvalitetssäkring” i Backe 15-17 april 
Mötet beslutade att Esko Alt skulle sända ut informationen till alla 
styrelsemedlemmar, eftersom ingen förening hade fått information om kursen från 
förbundet. 
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§10.               Genomgång av verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen godkändes med små förändringar, för Timrå och 
Örnsköldsvik. 
 
§11.               Genomgång av ekonomiska dokument  
De ekonomiska dokumenten godkändes. 
 
§12.               Genomgång av revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen godkändes. 
  
§13.               Genomgång av verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen godkändes. 
 
§14.               Övriga frågor 
Conny Holmberg berättade att RSMH Ånge samarbetar med Attention och har flyttat 
till ny lokal på torget Centraltorget 4. Föreningen försöker visa sig mer utåt. 
 
Solveig Westling önskar uppgifter från föreningarna om vilka som är valda som 
ombud till distriktets årsmöte. 
 
§15.               Tid och plats för årsmötet 
Årsmötet blir den 21 april kl 18:00 i RSMH-lokalen Sundsvall. 
 
                                                                                                                              
§16.                Mötets avslutande 
Esko tackade alla och var speciellt glad för att Ånge och Örnsköldsvik deltagit. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Solveig Westling                                     Esko Alt 
Sekreterare                                             Ordförande 
 
Justerare 
 
 
Stefan Lagerlund                                     Enar Bergström 
 
 
 
 
 
 


