
Protokoll 180325

FSO Resurscenter Kalmar län

Protokoll fiirt vid årsmöte med FSO Resurscenter Kalmar län i Hotell Corallen, Oskarshamn den 25
mars 2018.

1 Mötets öppnande
Samarbetsorganets ordft)rande Åke Ring, öppnade mötet och hälsade samtliga närvarande välkomna.
Särskilt välkomnade till Anders Andersson.

) Parentation
För alla medlemmar FSO representerar som avlidit under året hölls en stunds tystnad.

3 Val av mötets funktionärer
Till årsmötets ordftirande valdes Anders Andersson.
Till sekreterare valdes. Annelie Olsson
Till justerare valdes GuII Lewton och Elisabet Lind
Till röstriiknare valdes. christina Karlsson och carina Davidsson

4 Prövning om årsmötet är stadgeenligt uflyst.
Mötet godkände kallelsen till arsmötet.

5 Upprop av ombud och godkännande av rösflängd
Mötet fastställde upprättad niirvarolista som röstlängd enligt bilaga 1.
Nåirvarande var 14 röstberättigade ombud, 6 styrelseledamöter och 9 övriga deltagare. Se bilaga l.

6 Fastställande av dagordning
Mötet fastställde dagordningen, samt utsåg kansliet till pressreferens.

7 Behandling av årsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
Verksamheten fiir åff 2017 med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse redovisades.
Mötet beslutade att: efter revidering på s.5 att det var tre ej fyra i valberedningen, s.10 ftireningen
Attention heter Förbundet ftir neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i Kalmar län, ftireningen ELpp,
Elöverkiinsligas ftirening i Kalmar liin står omniimnd två gånger på s.10 och s.13 stryks på s.13, s. 12
RSMH, Riksftireningen för social och mental hälsa i Kalmar länrät|nafiln ska vara Mariette Foree.
Mötet godkande dessa redovisningar.
Mötet beslutade att: godkänna styrelsens redovisade arsberättels e for 2017 .

Mötet beslutade att: fastställa den av styrelsen redovisade resultatriikningen för 2017 samt balansräkningen
per den 31 december 2017 .

Mötet tog del av: revisionsberättelse ftir verksamhetsåret 2017 där revision tillstryker ansvarsfrihet och lade
revisionsberättelsen till handlingarna.

8 Fråga om ansvarsfrihet av styrelsen
Mötet beslutade att: bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret 2017.
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9 Behandling av motioner
Inga motioner inkomna.

10 Ansökan om medlemskap i FSO Resurscenter i Kalmar län.
Ingen ansökan om medlemskap har inkommit under aret.

11 Behandling av övriga fiirslag från samarbetsorganets styrelse
1,. Förslag att FSO Resurscenter Kalmar län byter namn till Funktionsrätt Kalmar län.
Redovisnin gar av stadgarna gj ordes.

Mötet beslutade att: aria styrelsens forslag till namnbyte Funktionsrätt Kalmar län från och med årsmötet
201 8.

2. Förslag att enbart ha ordinarie ledamöter i styrelsen.
Mötet beslutade att: hänftira till punkt 16.

12 Fastställande av verksamhetsplan och kalendarium fiir år 2018
Mötet fastställde att verksamhetsplanen presenteras efter styrelsemötet 18 april.
Mötet fastställde kalendarium ftir ar 2018, med justeringsmöjlighet enligt styrelsens ftirslag.

13 Beslut om medlemsavgift fiir år 2019
Mötet beslutade att: medlemsavgiften ftir år 2019 är 700 kronor.

14 Fastställande av reglemente fiir 2018
Mötet beslutade att: ftir ftirtroendevalda gemensamt ett maxtak på 8000 kr i kostnads och
telefonersättningar, samt ftir resor ft)lja skatteverkets regler och anvisningar.

15 Fastställande av budget fiir 2018
Mötet fastställde budget för 2018 enligt styrelsens ftirslag, diir kostnader balanserar.

ll.2 Förslag att enbart ha ordinarie ledamöter i styrelsen.
Mötet beslutade att: styrelsens ftirslag justeras.
Mötet beslutade att: anta valberedningens ft)rslag, atlfrän och med 2019 väljs alla som ordinarie.

16 Beslut om antalet ordinarie ledamöter i styrelsen, och ersättare i styrelsen.
Mötet beslutade att:9 ordinarie ledamöter och 3 ersättare ska ingå i styrelsen.

17 Stadgeenliga val

l.Val av ordftirande fiir I år.
Som ordftirande på ett ar valdes: Åke Ring.

2.Ordinarie ledamöter.
Som ordinarie ledamöter på två ar valdes: Krister Ekström, Christer Andersson, Sophie Eriksdotter
Forsman och Bengt Rosenqvist.

Ledamöter med ett ar kvar: Hans Tedesjö, Clearry Ruisla, Walter Rydström, Lena Jönsson och Arne
Hertzberg.
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3.Ersättare.
Som ersättare på ett ars valdes: Christopher Harryson och Rose-Marie Arnviken Litbo.

4.Godkänd revisionsbyrå.
Som revisionsbyrå på ett år anlitas: Askman, Svensson och Svensson.

5. Ordinarie lekmanna revisor.
Som ordinarie revisor på ett år valdes: Gull Lewton

6. En revisorersättare.
Som revisorsuppleant på ett år valdes: Marianne Petersson.

7. Valberedningen bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande skall utses.
Mötet beslutade att: valberedningen skall bestå av tre personer. Bengt-Olof Davidsson ordförande och
sammankallande samt Marianne Petersson och Monika Brinkenfeldt.

18 Tid och plats fiir nästa årsmöte
Mötet beslutade att: nästa årsmöte beslutas på Funktionsrätt Kalmar liins styrelsemöte, samt frrsöka att
hitta en lokal som passar alla.

Avslutning
Årsmötesordftirande Anders Andersson avslutade mötet och tackade alla för ftirtroendet och önskade lycka
och framgång till de nyvalda styrelseledamöterna. Åke Ring tackade ftir ftirtroendet att vara ordftirande och
tackade arsmötes ordftirande en present.

Vid protokollet
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Annelie Olsson

Årsmötesordftirande Justeras

CIL\d*4fl*J
Elisabet Lind
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