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Sjukvårdspartiet i Värmland, SiV   

Protokoll 

Årsmöte 21 mars 2020 
Digital lokal med hjälp av programmet Microsoft Teams. 

På grund av Coronaepidemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer  
angående risken att sprida Covid-19 valde SiV att hålla mötet digitalt. Det 
planerade seminariet ställdes också in av samma anledning. 

Marianne hälsade oss välkomna och innan mötet startade hedrade vi vår nyligen 
bortgångna kära hedersmedlem Inga-Lena Jansson med en tyst minut. 

Marianne inledde sedan årsmötet med att ge en aktuell information om coronaläget 
i regionen. 

§ 1 Upprop och fastställande av röstlängd.  
Röstlängden fastställdes genom ett upprop. 23 medlemmar hade registrerat sig, 
Bilaga 8. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Till ordförande valdes Erik Jansson, Halmstad, och till sekreterare Ingegerd Welin 
Fogelberg, Säffle. 

§ 3 Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare.  
Till  protokolljusterare tillika rösträknare valdes Maria Skogh, Säffle, och Jan 
Carling, Edsvalla 

§ 4 Fråga om årsmötet har utlysts i stadgad ordning.  
Mötet godkände att årsmötet har utlysts enligt stadgarna. Datum för årsmötet har 
gått ut i medlemsbrev, på hemsidan och Facebook. Den ändrade platsen för 
årsmötet från Gammelkroppa till cyberrymden har delgivits medlemmarna genom  
annonsering i alla länstidningar, hemsidan, Facebook och personligt brev till alla 
medlemmar. 

§ 5 Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.  
Verksamhetsberättelsen har publicerats i medlemsbrev nr 1 2020 och på hemsidan. 
Mötesordförande läste upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen. Inga frågor 
ställdes på innehållet, men ett extra beröm för den fina layouten av Lisa Jernberg 
noterades. Bilaga 1.  

§ 6 Styrelsens ekonomiska redogörelse  
Kassör Jan Carling redogjorde för 2019 års bokslut. Budgetrapporten presenterades 
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på mötet och särskilt noterades att kostnaden för medlemsbrevet var betydligt 
lägre 2019 än tidigare därför att Hans Nilsson idag gör medlemsbrevet. Överskottet 
går till kommande valrörelse. Bilaga 2. (bilaga 2 i kallelsen byts mot den 
ekonomiska redogörelse som presenterades på mötet) 

§ 7 Revisorernas berättelse.  
Resultat och balansräkningen godkändes först, §8, och därefter läste 
mötesordförande upp revisionsberättelsen och mötet beslutade att lägga 
revisionsberättelsen till handlingarna. Bilaga 3. 

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkningar.  
Mötet godkände resultat och balansräkningen. Bilaga 4. 

§ 9  Ansvarsfrihet för styrelsen.  
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

Mötesordförande läser upp valberedningens förslag Bilaga 5.  

§ 10. Val av ordförande, mandattid ett år.   
Marianne Utterdahl omvaldes på ett år. 

§ 11 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.  
Mötet beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.  

§ 12 Val av styrelseledamöter och ersättare. Mandattid två år.  
Mötet valde på två år följande ordinarie ledamöter. Samtliga var omval: Birgitta 
Sjögren, Ingalill Rosell, Berit Larsson. 
Som ersättare på ett år valdes Maria Skogh(omval) och Hans Nilsson(omval) .  
Ledamöterna Birgitta Wessmark, Jan Carling och Görel Hopman kvarstår till 2021.  

§ 13 Val av revisorer och ersättare, mandattid ett år.  
Som ordinarie revisor valdes revisionsbyrån ”Oskars revision” på ett år 
Anita Dahlin valdes som revisionsersättare på ett år.  

§ 14 Beslut om antalet ledamöter i valberedning.  
Mötet beslutade att valberedningen skall bestå av tre personer.  

§ 15 Val av valberedning samt sammankallande inom denna. 
Mötet valde Annica Tollén Hammarö(omval), Carin Wernberger Säffle (omval), 
Ingegerd Welin Fogelberg Säffle (omval)tillika sammankallande. 

§16 Fyllnadsval 
Inga fyllnadsval anmälda till mötet 

§ 17 Motioner till årsmötet. 
Inga motioner har inkommit till mötet. Mötesordförande uppmanade mötet att 
inför kommande seminarie komma med förslag på motioner som kan stärka vår 
politiska profil.  
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§ 18. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år samt senaste datum för 
inbetalning av denna.  
Mötet fastställer årsavgiften till 50 kr för 2021. 

§ 19 Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga anmälda frågor, som 
årsmötet beslutar skall upptas till behandling.  
 
a) Uppdatering av arvodesreglerna 
Ingalill Rosell föredrog ändringar i arvodesbestämmelserna enligt bilaga 6.  
Ingalill poängterade att punkt 4 c i bestämmelserna gäller när den politiska 
sekreteraren inte är i tjänst och annan sekreterare är utsedd.  
Punkt 5 c gäller när kassör(Jan), politisk sekreterare(Lisa) eller 
ordförande(Marianne )inte är i tjänst.  
Hans Nilsson poängterade att Region Värmlands mötesarvode idag är 882 kr. 
Arvodesreglerna uppdateras i enlighet med RVs nuvarande nivå, dvs 882 kr.  

b) styrelsens förslag till budget för 2020.  
Kassören Jan presenterade styrelsens förslag till budget som antogs av mötet.  

c) Mötet hade inga övriga frågor.  

§20 Ordförande avslutade mötet 

Mötesordförande och sekreterare avtackades genom en digital blombukett och en 
blomstercheck, vilken enligt önskemål skickas vidare till ”Läkare utan 
gränser”(Erik) och UNHCR(Ingegerd) 

Vid protokollet 

Erik Jansson             Ingegerd Welin Fogelberg 
ordförande             Sekreterare 

Justerat den      /     

Maria Skogh             Jan Carling 

Justerare              Justerare 
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Bilag 8 

Närvarande medlemmar på det digitala årsmötet 2020-03-21 

Berit Larsson 
Birgitta Wessmark 
Carin Wernberger Dahlin 
Erik Jansson 
Görel Hopman 
Hans Nilsson 
Annika Tollén 
Ingalill Rosell 
Ingegerd Welin Fogelberg 
Jan Carling 
Kjell Rosell 
Madeleine Weinholm 
Margareta Lee 
Marianne Utterdahl 
Maria Skogh 
Mona Noreklint 
Jonny Noreklint 
Lennart Bergh 
Erik Fogelberg 
Michael Utterdahl 
Yvonne Kristoffersen 
Orla Kristoffersen 
Lisa Jernberg


