
 
 

Protokoll Förbundsmöte Sköldkörtelförbundet 2022-04-22 – 2022-04-27 

Plats: VoteIT 

Förhandlingarna inleddes asynkront i VoteIT. 

22 april kl. 8.00 – 25 april kl. 15.00 Yrkandemöjlighet på de första formaliapunkterna samt rapport 

över utestående motioner från föregående Förbundsmöte 

25 april kl. 15.00 – 27 april kl. 17.15 Omröstning sker på de första formaliapunkterna samt rapport 

över utestående motioner från föregående Förbundsmöte 

1. Förbundsmötet öppnas. 

Mötet öppnas skriftligt i VoteIT. 

 

2. Upprättande och justering av röstlängd 

Mötet fastslår att röstlängden löpande justeras i VoteIT. 

Röstlängden fastställs till 49 röstberättigade medlemmar. 

 

3. Fråga om förbundsmötet blivit behörigt utlyst 

Mötet kallades till 2021-12-15 via medlemsmail och möteshandlingarna fanns på hemsidan 4 

veckor innan mötet, detta uppmärksammades också i ett medlemsmail.  

Mötet finner förbundsmötet behörigt utlyst. 

 

4. Fastställande av dagordning och arbetsordning för förbundsmötet 

Mötet fastslår dagordningen och arbetsordningen. 

 

5. Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet. 

Mötet väljer Johan Groth till mötesordförande och Marie Karlsson till mötessekreterare. 

 

6. Val av två protokolljusterare 

Mötet väljer Marie-Louise Wiklund samt Mona Sandström till protokolljusterare. 

 

7. Val av två rösträknare 

Mötet väljer Marie-Louise Wiklund samt Mona Sandström till rösträknare. 

 

8. Val av ev förbundsmötesutskott 

Mötet fastställer att inga förbundsmötesutskott väljs för mötet. 

 

10. Förbundsstyrelsens rapport över utestående motioner från föregående förbundsmöte. 

Mötet beslutar att lägga Uppföljning Förbundsmötesbeslut 2020 till handlingarna. 

 

Mötet återupptas i Zoom och VoteIT 2022-04-27 

Tid: 17.30 – 20.20 

 

Röstlängden justeras till 48 röstberättigade. 
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9. Förbundsstyrelsen verksamhetsberättelser för verksamhetsåren 

Mötet beslutar att lägga Verksamhetsberättelserna för 2020 och 2021 inklusive uppföljning 

av verksamhetsplan till handlingarna. 

 

11. Ekonomiska berättelser och revisionsberättelser för verksamhetsåren. 

Mötet beslutar att lägga den ekonomiska berättelsen för 2020 och 2021 till handlingarna. 

Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen för 2020 och 2021 till handlingarna. 

 

12. Föregående förbundsråds rekommendation för förbundsmötet. 

Mötet noterar att det i Förbundsrådsprotokoll föreslås att förbundsmötet fastställer 

årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2020 och lägger dessa till handlingarna samt 

beviljar styrelsen ansvarsfrihet för mandatperioden. 

 

13. Beslut i anledning med vinst eller förlust samt fastställande av resultat och 

balansräkningarna. 

Mötet beslutar att årens resultat balanseras i ny räkning. 

Mötet beslutar att resultat- och balansräkning för 2020 och 2021 fastställs. 

 

14. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för det gångna åren 

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2020 och 2021. 

 

15. Behandling av motioner och förslag 
Motioner från medlemmar och föreningar: 
 
Motion 1: Facebookgruppen 
Mötet beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag: 
 
att  avslå ” Att det tillsätts en arbetsgrupp med uppgifter enligt ovanstående beskrivning.” 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att utveckla vår 

Facebookgrupp i medlemsvårdande syfte. 
 
Motion 2: Förbättrade rutiner kring medlemsregistret 
Mötet beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag: 
 
Att bifalla ”se över rutinerna i hanteringen av medlemsregistret för att underlätta för 

länsföreningarnas arbete i återrekryteringen av medlemmar” 
Att  bifalla ”undersöka kostnad och förutsättningar för E-faktura till förmån för att 

bibehålla medlemmar i dess efterfrågan av detta betalningssätt” 
Att bifalla ”verka för att man får alla betalningsalternativen (1 år, 3 år, familjemedlem) vid 

alla fakturatillfällen” 
Att avslå ”möjliggöra för att länsföreningarna själva ska kunna skicka påminnelsefaktura” 
Att bifalla ”avstämning mot bank om möjligt ska kunna ske med automatik. Alternativt 

rutinmässiga avstämningar veckovis” 
Att avslå ”utöka möjligheter för medlem att betala avgiften genom att ange 

medlemsnummer via Swish när faktura ej finns tillgänglig” till förmån för: 
Att undersöka förutsättningarna för att utöka möjligheter för medlem att betala avgiften 

genom att ange medlemsnummer via Swish när faktura ej finns tillgänglig 
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Propositioner från styrelsen: 
 
Proposition Styrdokument för Sköldkörtelförbundet 
Mötet beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag: 
 
att  fastställa styrdokument för Sköldkörtelförbundet. 
 
Proposition Styrdokument för Sköldkörtelförbundet 
Mötet beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag: 
 
Att genomföra relevanta utbildningar för förtroendevalda 
Att ny förening får 10 000 kr i startbidrag 
Att grundbidraget 8000 kr + 30 kr/medlem och max 25 000 kr/förening/år  
Att förbundet står för webbutbildning i medlemsregistret för den som är ny i rollen i 

föreningen – obegränsat 
Att förbundet står för webbutbildning i hemsidan för den som är ny i rollen i föreningen – 

obegränsat 
Att förbundet fortsätter ta fram relevanta mallar och checklistor för att underlätta 

föreningsadministrationen 
Att förbundet stöttar föreningarna löpande kring marknadsföring och layout efter behov 

hos föreningen – obegränsat 
 

16. Fastställande av verksamhetsplan: 

Mötet beslutar att verksamhetsplanen för 2022-2024 fastställs. 

 

17. Beslut om medlemsavgifter: 

Mötet beslutar att medlemsavgifterna kvarstår oförändrade och där med fastställa 

medlemsavgiften till 250 kr/år, 650 kr/3 år samt 10 kr/familjemedlem. 

 

18. Beslut om ekonomiska bidrag till föreningarna: 

Mötet beslutar att fastställa de ekonomiska bidragen i enlighet med Proposition fortsätta 

stärka föreningarna inom förbundet. 

 

19. Beslut om eventuellt styrelsearvode: 

Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag: 

 

att  förbundsordförande arvoderas med 30 % av fastställt prisbasbelopp per månad.  

Att det sammanlagda styrelsearvodet för ekonomiansvarig, övriga ledamöter och 

suppleanter fastställs till 80 000 kr per räkenskapsår 

att  fördelningen av detta styrelsearvode om 80 000 kr rekommenderas att ske utifrån 

styrelsemedlemmens ansvar, engagemang och arbetsinsats 

 

20. Beslut om budget: 

Mötet beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag: 

 

att anta föreslagen budget för 2022 och hänskjuta frågan om budget 2023 till 

förbundsrådet 2023. 
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Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag: 

 

att det sammanlagda arvodet för valberedningen fastställs till 35 000 kr per räkenskapsår 

samt, att fördelningen av detta valberedningsarvode om 35 000 kr rekommenderas att 

ske utifrån ansvar, engagemang och arbetsinsats 

 

Förbundsstyrelsen önskar också att ta till protokollet att budget 2021 aldrig fastställdes av 

förbundsrådet men att 2020 års budget använts som mall för 2021 års verksamhet. 

 

21. Beslut om antalet ledamöter i förbundsstyrelsen: 

Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag: 

att  förbundsstyrelsen under nästa period ska ha sju (7) ledamöter 

att   förbundsstyrelsen under nästa period ska ha två (2) suppleanter/ersättare 

 

22. Val av förbundsordförande: 

Mötet väljer i enlighet med valberedningens förslag Anna Bergkvist (omval) 

 

23. Val av ekonomiansvarig: 

Mötet väljer i enlighet med valberedningens förslag Marie Karlsson (omval) 

 

24. Val av förbundsstyrelsens övriga ledamöter: 

Mötet väljer i enlighet med valberedningens förslag  

Christina Fernerud Björklund, omval 

Pernilla Tofft, omval 

Ellinor Vestman, nyval 

Christina Medin, nyval 

Birgitta Kihlberg, nyval 

 

25. Val av förbundsstyrelsens suppleanter: 

Mötet väljer i enlighet med valberedningens förslag  

Åsa Moe, nyval 

Marie Skuggevik, nyval 

De tjänstgör i denna ordning. 

 

26. Val av en (kvalificerad/auktoriserad) revisor 

Mötet väljer i enlighet med valberedningens förslag  

Micaela Karlström, Allegretto auktoriserad revisor 

Allegretto, suppleant 

 

27. Val av 1 lekmannarevisor och en revisorsuppleant: 

Mötet väljer i enlighet med valberedningens förslag  

Ghalia Saidavi, nyval på ordinarie plats 

Elisabeth Källman Sundvall, nyval 
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28. Val av valberedning: 

Mötet väljer i enlighet med mötets förslag  

Sofie Ivarsson, ordförande 

Linda Ludvigsson, ledamot 

 

Mötet beslutar: 

att  vakantsätta posten som ledamot och suppleant i valberedningen och uppdra åt den 

valda valberedningen att bereda valet och i samråd med förbundsstyrelsen kalla till extra 

Förbundsmöte. 

 

29. Övriga frågor att hänskjuta till förbundsstyrelsen: 

Inga övriga frågor finns. Punkten lämnas obehandlad. 

 

30. Förbundsmötet avslutas: 

Ordförande tackar samtliga deltagare för väl genomfört möte. 

Hon tackar även de som lämnar sina uppdrag och välkomnar de nya till sina uppdrag. 

Johan Groth tackar även för förtroendet att få leda förbundsmötet. 

 

Ordförande    Sekreterare 

Johan Groth    Marie Karlsson 

 

 

Justerare    Justerare 

Marie-Louise Wiklund   Mona Sandström 

 

Närvarande:

Marie-Louise Wiklund, Östergötland 

Petra Lagerkvist  

Marie Karlsson, Förbundsstyrelsen 

Mona Sandström, Värmland 

Ann Lagerstedt  

Git Blixt  

Berith Wiklund, Gävleborg & valberedning 

Pernilla Tofft, Förbundsstyrelsen 

Robert Ingvarsson  

Eva Djurfeldt  

Christine Holmberg  

Anna Bergkvist, Förbundsstyrelsen 

Birgitta Kihlberg  

Christine Bergström  

Marie-Louise Westlund, Gävleborg 

Ellinor Vestman  

Lise-Lott Andersson  

Margareta Nilsson  

Anna Sundin, valberedning 

Lena Ranudd  
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Jeanette Nordin  

Petra Albinson  

Linda Berndtsson  

Sofia Haargaard  

Maria Andersson  

Linda Sjöstedt  

Ann Cedvén  

Marie Blückert  

Linda Ludvigsson  

Sofie Ivarsson, valberedning 

Rosalie Carlén, Förbundsstyrelsen 

Emelie Wahlberg  

Inger Johansson, Värmland 

Philippine Bergsten  

Inga-Lill Jonsson  

Elisabeth Källman Sundvall  

Karin Malmström  

Marie Skuggevik  

Eva Hedlund  

Ingrid Trilk  

Katarina Nydahl  

Carina Eriksson  

Helen Tapper  

Ghalia Saidavi  

Anna-Maria Watz, Förbundsstyrelsen 

Nina Burchardt  

Johnny Kjellstenius, Östergötland 

Åsa Moe  

Christina Fernerud Björklund, deltog endast 

asynkront, förhinder på mötet i Zoom 

Micaela Karlström, revisor, deltog synkront 

fram till och med ansvarsfriheten för 

föregående verksamhetsår 
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