Sjukvårdspartiet i Värmland
Protokoll Årsmöte 19 mars 2017
Lokal: Patienthotellet på Centralsjukhuset

Till Sjukvårdspartiets årsmöte 2017 hade 27 personer kommit. Ytterligare nio personer hade
kommit för att lyssna till Helena Granviks reflexioner kring att förena skolmedicinen med
alternativ- eller komplementär medicin.
Före årsmötet kunde de som anmält sig inta lunch och kaffe i Patienthotellets restaurang.
Årsmötet inleddes med att ordförande Marianne Utterdahl hälsade alla välkomna och
framförallt Helena Granvik som sedan fick ordet.
Efter att Helena talat och fått blommor överlämnade av Birgitta Wessmark övergick vi till
själva årsmötet.

§ 91

Marianne Utterdahl hälsade alla välkomna och röstlängden fastställdes.

§ 92

Till ordförande för mötet valdes Mona Noreklint och till sekreterare valdes Kjell
Rosell.

§ 93

Till att justera protokollet och vara rösträknare valdes Maria Skogh och Per
Ljungqvist.

§ 94

Mötet befanns vara utlyst i stadgad ordning.

§ 95

Marianne Utterdahl gick igenom verksamhetsberättelsen.

Bilaga 1

§ 96

Jan Carling redovisade hur ekonomin varit under år 2016.

Bilaga 2

§97

Lena Svensson läste upp revisionsberättelsen vilken sedan lades till
handlingarna.
Bilaga 3

§98

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och lades till handlingarna. Bilaga 4

§99

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet från året som gått.

§ 100

Marianne Utterdahl valdes till ordförande med mandattid ett år.

§ 101

Antal ledamöter i styrelsen beslutades till nio stycken inklusive ordföranden och
ersättare.

§ 102

Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag. Se bilaga 5.

§ 103

Revisorer och ersättare valdes enligt valberedningens förslag. Se bilaga 5.

§104

Antal ledamöter i valberedningen beslutades till tre stycken.

§ 105

Till valberedning valdes Jan Carling, sammankallande, och Annica Tollén och
Carin Wernberger Dahlin.

§ 106

Jan Carling presenterade 2017 års budget vilken sedan fastställdes.

§107

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§108

Medlemsavgiften för år 2017 beslutades vara samma som tidigare, dvs. 50
kronor. Det beslutades också att den skulle vara inbetald senast under februari
månad 2018.

§109

a)
Arvodesreglerna godkändes enligt förslag med ett påpekande om
att Mötesarvode och Planerings- och Uppföljningsarvode höjs med automatik
eftersom de är desamma som för Landstinget i Värmland (LiV).
Se bilaga 7.

Bilaga 6

b)
Per Ljungqvist berättade om vad lokalföreningen KarlstadHammarö gör och efterlyste även fler medlemmar.
c)
Lennart Berg berättade om sitt liv och om Riksförbundet för Social
och Mental Hälsa (RSMH) där han verkat i 28 år.

§ 110

Ordförande Mona Noreklint förklarade mötet avslutat.
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