
 

 

 

 

Årsmötesprotokoll för Föreningen för Kognitivt Stöd, FKS  

den 27 mars 2019 

Lokal: Stockholms sjukhem, Stockholm 

  

Närvarande: Ewa Öhström-Holmqvist, Maria Holknekt, Susanne Barkvik, 

Cecilia Olsson, Sofia Ringvall, Rose-Marie Trillkott, Kerstin Gatu samt se 

bifogad deltagarlista  

 

 

§ 1 Öppnande  

 Ewa Öhström-Holmqvist öppnade mötet och hälsade välkomna. 

  

§ 2 Dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

   

§ 3 Val av presidium 

 Till ordförande för mötet valdes Helena Hallinder    

Till sekreterare för mötet valdes Cecilia Olsson.  

Till protokolljusterare valdes Rose-Marie Trillkott och Sofia Ringvall 

 

§ 4 Upprättande och justering av röstlängd 

Mötet beslutade att röstlängd utgörs av närvarolista.  

 

§ 5 Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Mötet fann årsmötet stadgeenligt utlyst.  

 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen, som finns på FKS´ hemsida, presenterades 

för mötet. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen med smärre 

justeringar. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.  

 

§ 7 Kassarapport och revisionsberättelse 

Kassörens kassarapport presenterades. Revisorn har granskat och 

tillstyrkt att mötet godkänner rapporten. Mötet godkände 

kassarapporten och den lades till handlingarna. 

 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet 

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.  

 

§ 9 Fastställande av årsavgift för nästkommande budgetår. 

 Mötet beslutade att årsavgiften 300 kr ska vara oförändrad för 2019. 

  



§10 Val av ordinarie styrelseledamot  

Maria Holknekt, omvaldes på två  

Cecilia Olsson, omvaldes på två år 

Sara Hansson valdes in i styrelsen som ordinarie ledamot på två år.  

 

§ 11 Val av kassör 

 Susanne Barkvik har ett år kvar.  

 

  § 12 Val av styrelsesuppleanter 

 Ann-Marie Westerlund valdes på ett år.   

  Eva Malmberg valdes på ett år 

Kerstin Gatu och Rose-Marie Trillkott avgår. En plats har varit 

vakant detta år. Rose-Marie är adjungerad ledamot för 

intressepolitiskt arbete. 

 

§ 13 Val av revisor  

 Ann Granqvist omvaldes som revisor på ett år. 

  

§ 14 Val av revisorssuppleant 

 Vakant. 

 

§ 15 Val av valberedning 

 Eva-Lena Habel (sammankallande) och Jörgen Andersén.  

 

§ 16 Beslut om formerna för verksamhetsplanering/handlingsplan 

 Mötet beslöt att planeringen fortsätter ske inom styrelsen som 

tidigare.  

  

§ 17 Behandling av motioner och förslag. 

 Inga motioner eller förslag har inkommit till årsmötet. 

 

§ 18 Övriga frågor 

 Inga frågor.  

  

§ 19 Avslutning 

 Helena Hallinder avslutar mötet och tackar för ordförandeskapet 

under årsmötet. 

 

 Vid protokollet   

 

 

Cecilia Olsson 

  

Justerare: 

 

 

Rose-Marie Trillkott  Sofia Ringvall   


