
 

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte för Storstockholms Diabetesförening, SSDF, 

torsdagen den 14 maj 2020. 
 

Lokal: Digitalt genom Zoom 
 

Närvarande röstberättigade medlemmar: 35 st 
 

1. 

Mötets öppnande 
Föreningsordförande Anders Ekholm hälsade alla årsmötesdeltagarna varmt välkomna till det första 

digitala årsmötet i SSDF:s historia och berättade om sitt första videomöte 1993 med dåligt ljud och 
bild. Han fortsatte med det rådande läget kring Coronaviruset och att SSDF delat ut Diabetespriset 

2020 till Akademiskt Specialist Centrum och Centrum för diabetes. Ordförande förklarade därefter 

årsmötet öppnat.  
      

2. 
Val av årsmötesfunktionärer 

Beslutade årsmötet att välja följande årsmötesfunktionärer: 
    a)  Till mötesordförande Anders Ekholm 

    b)  Till sekreterare Carina Boström 

c+d)  Till protokollsjusterare och rösträknare Ann Engström och Anita Södergren. 
 

3.Justering av röstlängd 
Beslutade årsmötet att röstlängden är justerad samt att vid eventuell rösträkning åter justera 

röstlängden för att säkerställa närvaro. 

Bilaga 1 till originalprotokollet. 
 

4. 
Mötets behöriga utlysande 

Beslutade årsmötet godkänna att årsmötet är behörigt utlyst. 
 

5. 

Dagordningens godkännande 
Beslutade årsmötet att godkänna dagordningen. 

 
6. 

Årsredovisning 

Årsmötesordförande Anders Ekholm presenterade årsredovisningen för 2019. Det underskott som 
redovisades kunde förklaras med att föreningen från och med 2019 periodiserar medlemsintäkter 

och att man delat ut 250 000 från forsknings- och utvecklingsmedel. 
Beslutade årsmötet att årsredovisningen kan godkännas och balans- och resultaträkningen 

fastställas. 

Bilaga 2 till originalprotokollet. 
 

Verksamhetsberättelsen för 2019 presenterades och mötesordföranden lämnade ordet fritt för 
eventuella frågor. Inga frågor anmäldes. 

 
7. 

Revisorernas berättelse 

Förtroendevald revisor Eva Lagging, redogjorde för revisorernas berättelse samt föreslog att 
årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

Beslutade årsmötet att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
 

8. 

Beslut om ansvarsfrihet 
Beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. 

 
9. 

Motioner/Styrelsens förslag 
Inga inkomna motioner. 

 

 

DocuSign Envelope ID: 8BAC0A57-6153-4533-860F-A9FD16C13CC3



 

 

 

10. 

a) Beräknade kostnader och intäkter 2021 

Carina Rosenborg redogjorde för beräknade kostnader och intäkter 2021. 
b) Verksamhetsplan 2021 

Veronika Lindberg presenterade verksamheten med planer på fokusområden och verksamhetsmål. 
Beslutade årsmötet att godkänna beräknade kostnader och intäkter och verksamhetsplan 2021. 

Bilaga 3 och 4 till originalprotokollet. 
 

 

11. 
Förslag till ersättning för styrelse och förtroendevald revisor 

Beslutade årsmötet enhälligt, i enlighet med Arvodesgruppens förslag, om oförändrad ersättning  
till styrelseledamöter och förtroendevald revisor. 

Bilaga 5 till originalprotokollet. 

 
12. 

Medlemsavgift år 2021 
Styrelsens föreslår årsmötet om oförändrad medlemsavgift på 295 kr 2021. 

Beslutade årsmötet enhälligt, om oförändrad medlemsavgift för 2021, 295 kr. 
 

13. 

Val 
Beslutade årsmötet att till ordinarie styrelseledamöter välja: 

Thomas Magnusson, omval 3 år  
Susanne Meyer Söderlind, omval 3 år 

Ylva Hultman, omval 3 år  

Beslutade årsmötet att till auktoriserad revisor välja: 
RSM Stockholm, omval 1 år.    

Beslutade årsmötet att till Valberednings- och arvodesgruppen med en mandatperiod på 1 år välja: 
Stig Nyman, sammankallande 

Susie de Ciutiis 
Bo Holmberg 

 

14. 
Årsmötets avslutning 

Anders Ekholm tackade mötesdeltagarna för att de anslutit till SSDF:s årsmöte och bad om 
återkoppling hur det upplevts och avslutade därefter årsmötet.  

 

 
Vid protokollet:   Justeras: 

 
 

 

 
______________________  ________________________ 

Carina Boström   Anders Ekholm 
 

 
    _________________________ 

    Anita Södergren 

 

 

    _______________________ 
    Ann Engström 
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