
Sjukvårdspartiet i Värmland, SiV   

 

   

  Dagordning årsmöte 2018-03-18 

 
14.30 – 15.15   
Kaffe, smörgåsar, registrering & underhållning av Magdalena Dahlgren. Gitarr och sång samt lite 
berättelser från sitt liv med idéellt arbete. Bland annat ”Fyll en folkabuss”.  
Lokal, Galaxen, Landstingshuset. Rosenborgsgatan 50, Karlstad.  
 
15.15 ca Årsmötet börjar/Välkommen och kort inledning av ordförande Marianne Utterdahl  

 
 

1. Upprop och fastställande av röstlängd.  
 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
 

3. Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare.  
 

4. Fråga om årsmötet har utlysts i stadgad ordning.  
 

5. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.  
 
6. Styrelsens ekonomiska redogörelse  
a) bokslut 2017 

 
7. Revisorernas berättelse.  
 
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar.  
 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
10. Val av ordförande, mandattid ett år.  
 
11. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.  
 
12. Val av styrelseledamöter och ersättare. Mandattid två år.  
 
13. Val av revisorer och ersättare, mandattid ett år.  
 
14. Beslut om antalet ledamöter i valberedning.  
 
15. Val av valberedning samt sammankallande inom denna. 
styrelsens förslag 
 
17. Motioner till årsmötet.  
skall ha inkommit två veckor innan. Uppmaning i medlemsbrev, hemsida och facebook 
1. Motion från Maria Skogh och Lena Svensson, Säffle om ökad tillgänglighet till vårdcentraler 
2. Motion från Birgitta Sjögren, Torsby om rabatterade bussresor för pensionärer 
3. Motion från Hans Kringstad, Säffle om politisk inriktning för SiV i Viltvårdsfrågor  
 



 
18. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år samt senaste datum för inbetalning 
av denna.  
Styrelsen hade ordentliga diskussioner i ämnet och då åsikterna i styrelsen var mycket 
delade, föreslås att överlåta till stämman att besluta enligt alternativen:  
att årsavgiften skall vara oförändrad, 50 kr,  
eller 
att årsavgiften skall höjas 
om höjning  
 med 25 kr alternativt 50 eller summa stämman beslutar.  
 
19. Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga anmälda frågor, som årsmötet 
beslutar skall upptas till behandling.  
a) fastställande av nomineringslista från och med namn 22 
Att fastställa listan  
Att uppdra till styrelsen att lägga till ev nya namn utöver de av årsmötet antagna fram till 
registreringsdatum  
styrelsens förslag utdelas på årsmötet Presentation/lista över fastslagna namn 1-21 delas 
också ut.  
 
b) styrelsens förslag till handlingsprogram för valrörelsen  
Förslag från styrelsen: 
att godkänna styrelsens förslag på handlingsprogram 
att delegera till styrelsen att fatta nödvändiga beslut om eventuella tillägg i enlighet med SiV:s 
politik 
Publiceras på hemsidan  och delas ut vid mötet för dialog. Har processats vid flertalet 
medlemsmöten och seminarier  
 
c) styrelsens förslag till uppdaterade arvodesregler.  
utdelas vid mötet samt publiceras på hemsida. Förändring gäller justering av aktuell summa 
arvode enligt LiV regler, samt borttagande av kostnadsersättning för styrelsen samt att 
telefonmöte under en timme ej är arvodesberättigat, samt att övriga telefonmöte utgör 
timarvode.  
 
d) styrelsens förslag till ändringar av stadgar under § 3 ”ändamål”.  
d.1  Beslut nr två. Första beslut av stämma togs vid höststämman i Dömle 
förslag till ny lydelse som stämman antog vid höststämman den 1 oktober: 
”Sjukvårdspartiet i Värmland ska engagera sig i och arbeta för frågor som påverkar alla 
människors liv och hälsa, oavsett var i länet man bor. Detta skall ske genom decentraliserad 
sjukvård, friskvård, omsorg, bra kollektivtrafik, engagerande skola, regional utveckling och 
stimulerande kultur och livsmiljöer”.  
Finns på mötet i kallelsen, samt på hemsidan senast två veckor innan mötet.  
 
e) styrelsens förslag till budget för 2018.  
 
f) styrelsens förslag till att byta benämning på styrelsens utskott från Verkställande 
utskott till arbetsutskott 
förslag från styrelsen med motivering att ”arbetsutskott” är mer använt/välkänt begrepp och 
mer i enlighet med utskottets arbete. Vissa uppgifter delegeras till utskottet, men mycket 
handlar om beredning till styrelsen.  
 
h) Styrelsens tack till avgående kandidater samt till presidiet för mötet  

 
20. Avslutning. 

 

 


