
 

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte för Storstockholms Diabetesförening, SSDF, 

torsdagen den 5 maj 2021. 
 

Lokal: Digitalt genom Zoom webinar 
 

Närvarande röstberättigade medlemmar: 43 st 
 

1. 

Mötets öppnande 
Föreningsordförande Anders Ekholm hälsade alla årsmötesdeltagarna varmt välkomna till årsmötet  

som i år hålls i form av ett webinar och berättade kort om hur mötet kommer att genomföras. 
Mötesordförande läser upp en fråga, varpå alla kommer få upp alternativ på sin skärm. Deltagarna 

väljer därefter ett alternativ och röstar på så sätt. 

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 Bo Holmberg. 

 
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 och visade upp årsredovisningen för 2020  

som alla deltagare erhållit.  
Beslutade årsmötet att årsredovisningen kan godkännas och balans- och resultaträkningen 

fastställas. 

Bilaga 2 till originalprotokollet. 
 

Verksamhetsberättelsen för 2020 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. 
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Styrelsens förslag 

Styrelsen har tagit fram ett nytt förslag avseende medlemskap i föreningen. 
Förslag till ny lydelse av § 2, inledande stycke; 

  

Medlem i föreningen är var och en som betalat beslutad årsavgift. 

Varje medlem äger vid föreningsmöte en röst som ej får avges genom ombud.  

Även olika former av stödmedlemskap kan förekomma. Styrelsen beslutar om 

villkor och avgifter för stödmedlemskap.  

Stödmedlemmar och juridiska personer äger ej rösträtt vid föreningsmöten.  

Årsavgiften gäller tolv månader från inbetalning. 

 
Styrelsen föreslår även en justering av datum i § 10: 

…….revisorerna, som senast den 30 april skall avgiva berättelse över sin granskning. 

 
Beslutade årsmötet att godkänna styrelsens förslag till stadgeändring och justering. 
 
10. 

a) Beräknade kostnader och intäkter 2022 

Carina Rosenborg redogjorde för beräknade kostnader och intäkter 2022. 
b) Verksamhetsplan 2022 

Veronika Lindberg presenterade verksamheten med planer på fokusområden och verksamhetsmål. 
Beslutade årsmötet att godkänna beräknade kostnader och intäkter och verksamhetsplan 2022. 

Bilaga 3 och 4 till originalprotokollet. 

 
11. 

Förslag till ersättning för styrelse och förtroendevald revisor 
    Arvodesgruppens föreslår till årsmötet den 5 maj 2021:  

 
     Arvoden för förtroendevalda för tiden från och med årsmötet 5 maj 2021.  

    Förslaget bygger på en beräkning baserad på inkomstbasbeloppet för år 2021, som fastställts till  

68 200 kr per månad. Beloppet uttrycks i procent av gällande månadsbasbelopp.  
Framtida årliga förändringar kan därmed följa den procentuella utvecklingen för inkomstbasbeloppet 

om inte årsmöten beslutar annat.  
Beslutade årsmötet enhälligt att godkänna Arvodesgruppens förslag. 

Bilaga 5 till originalprotokollet. 

 
12. 

Medlemsavgift år 2022 
Styrelsens föreslår årsmötet om oförändrad medlemsavgift på 295 kr 2022. 

Beslutade årsmötet enhälligt, om oförändrad medlemsavgift för 2022, 295 kr. 
 

13. 

Val 
Beslutade årsmötet att till ordförande välja: 

Emma Henriksson, nyval 3 år 
Beslutade årsmötet att till ordinarie styrelseledamöter välja: 

Anders Lindström, nyval 3 år 

Kenneth Matz, omval 3 år 
Beslutade årsmötet att till auktoriserad revisor välja: 

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

Eva Lagging, omval 3 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 

Veronika Lindberg tackade Valberedningen för gott val av nya ledamoter. Veronika Lindberg 
avtackade även, enligt uppdrag från SSDFs styrelse, Hans Åberg, ledamot som bidragit med sin 

kompetens inom kommunikation och varumärkesarbete, och Anders Ekholm för sin tid som 
ordförande i föreningen med sin kompetens och kunskap inom teknik, innovation och gott ledarskap 
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med högt i tak och trevligt styrelsearbete. Anders Ekholm tackade för den fina tid han fått i SSDF 

med styrelse och kansli. 

Anders Ekholm tackade mötesdeltagarna för att de anslutit till SSDF:s årsmöte och avslutade därefter 
årsmötet.  

 
 

Vid protokollet:   Justeras: 
 

 

 
 

______________________  ________________________ 
Carina Boström   Anders Ekholm 

 

 
    _________________________ 

    Bo Holmberg 
 

 

    _______________________ 
    Ann Engström 
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