
PROTOKOLL fört vid årsmöte med Västerbottens läns nykterhetsförbund 2017-04-08, 
Ordenshuset i Umeå  
 
 
§ 1 Öppnande  
Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.  
 
§ 2 Val av årsmötesordförande och årsmötessekreterare  
Årsmötet beslutade att utse Sture Lövgren till ordförande och Carina Granberg som sekreterare.  
 
§ 3 Val av två protokollsjusterare  
Årsmötet beslutade att utse Tina Engström och Kerstin Sjöström till justerare.  
 
§ 4 Val av referent  
Årsmötet beslutade att utse Bertil Forsberg till referent.  
 
§ 5 Beslut om årsmötets behörighet  
Årsmötet beslutade att årsmötet varit behörigen utlyst.  
 
§ 6 Fastställande av ombudsförteckning  
Årsmötet beslutade att fastställa ombudsförteckningen och röstlängden till 11 st (Bilaga 1) 
 
§ 7 Fastställande av föredragningslistan  
Årsmötet beslutade att fastställa utsänd föredragningslista.  
 
§ 8 Verksamhetsberättelse  
Mötesordföranden läste rubrikerna i verksamhetsberättelsen.  
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen samt lägga den till handlingarna.  
 
§ 9 Ekonomisk redogörelse  
Carina Granberg presenterade resultat- och balansräkningen.  
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt lägga dem till 
handlingarna.  
 
§ 10 Revisionsberättelse  
Carina Granberg läste upp revisionsberättelsen.  
Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet  
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.  
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.  
 
§ 12 Fastställande av arbetsplan  
Bertil Forsberg redogjorde för förslaget till arbetsplan för 2017.  
Ordförande lämnade ordet fritt. Mötet diskuterade innehållet i arbetsplanen.  
Årsmötet beslutade att fastställa arbetsplanen för år 2017  
 
  



Kort ajournering för meddelanden och hälsningar: 
Björn hälsar från NBV och bjuder in till NBV Norrs upptaktsträff den 3 maj där den samlade 
nykterhetsrörelsen i Västerbotten får möjlighet att dela idéer och planerade aktiviteter och 
därmed också inspirera varandra inför folknykterhetens vecka 2017.  Årsmötet tackar NBV för 
hälsning och inbjudan. 
  
Bertil Forsberg meddelar att Må-Bra-Festivalen kommer att arrangeras även 2017. Datum är satt 
till den 11 nov. VLN och samtliga medlemsorganisationer är välkomna att anmäla intresse för 
deltagande. 
 
Förhandlingarna återupptas 
 
§ 13 Behandling av motioner och förslag 
Inga inkomna motioner 
 
§ 14 Fastställande om ersättningar och medlemsavgift 
Bertil Forsberg redogjorde för styrelsens förslag till omkostnadsersättning som innebär att 
kompensation för lönebortfall vid uppdrag för VLN. Styrelsen föreslog att reseersättning 
utbetalas för bil enligt den högsta skattefria delen, f n 18,50 kr /mil samt för kollektivtrafik enligt 
utlägg för biljett.  
Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag för 2017.  
 
Bertil Forsberg föredrog styrelsens förslag att även under 2017 sätta medlemsorganisationernas 
årsavgift till 0 kr.  
Årsmötet beslutade att fastställa avgiften till 0 kr 
 
§ 15 Fastställande av budget 
Carina Granberg redogjorde för styrelsens budgetförslag som utgår från föreslagen arbetsplan. 
Årsmötet beslutade att fastställa budgeten för år 2017.  
 
§ 16 Val av ordförande för 1 år  
Valberedningen bestående av Mats Lundström (IOGT-NTO) föreslog omval av Bertil Forsberg 
(SBF) för 1 år.  
Årsmötet beslutade att välja Bertil Forsberg till ordförande 
 
§ 17 Fastställande av antal ledamöter 
Årsmötet beslutade att välja 9 ledamöter inklusive ordförande  
 
§ 18 Val av styrelseledamöter för 2 år  
Valberedningen föreslog följande ledamöter: 
 
Carina Granberg, Kassör, IOGT-NTO, 2 år Omval 
Björn Hansson, Ledamot, IOGT-NTO, 2 år Omval 
Tina Engström, Ledamot, IOGT-NTO, 2 år, Omval 
Margot Asplund, Ledamot, SBF, 2 år, Omval 
Carl-Axel Hedström, Ledamot, MHF, 1 år, Nyval 
Eva Bratt, Ledamot, MHF, 1 år, Omval 
 
Henry Forsgren (MHF) gör årsmötet uppmärksam på att Eva Bratt inte är valbar till VLN:s styrelse 
då Eva inte länge är verksam i MHF Region Nord. Ordförande lägger förslag på att lämna en plats 
i styrelsen vakant för MHF:s  



 
Årsmötet beslutade att välja följande personer: 
Carina Granberg, Kassör, 2 år Omval 
Björn Hansson, Ledamot, 2 år Omval 
Tina Engström, Ledamot, 2 år, Omval 
Margot Asplund, Ledamot, 2 år, Omval 
Carl-Axel Hedström, Ledamot, 1 år, Nyval 
 
Lämna 1 plats vakant och uppdra åt MHF region Nord att föreslå person som kan adjungeras till 
styrelsens möten 
 
I styrelsen kvarstår följande ledamöter ytterligare 1 år:  
Ann-Marie Lindgren (Vice Ordförande, SBF), Kerstin Sjöström (Sekreterare, IOGT-NTO) 
 
§ 19 Val av två revisorer med ersättare för 1 år  
Valberedningen föreslog omval av Kjell Smedjegård (SBF) och Karl-Olof Olofsson (SBF) som 
ordinarie revisorer. Sture Löfgren föreslogs som revisorssuppleant.  
 
Årsmötet beslutade att välja revisorer enligt valberedningens förslag 
 
§ 20 Val av valberedning till nästa årsmöte  
 
Årsmötet beslutade att välja Mats Lundström (IOGT-NTO), sammankallande som valberedare 
inför nästa årsmöte samt att uppdra åt MHF region och Blå Bandet Distriktet att utse 1 person 
vardera till valberedningen inför 2018 års årsmöte. 
 
§ 21 Beslut om eventuellt uttalande  
Bertil Forsberg föreslog att årsmötet ger ordföranden i uppdrag att göra ett uttalande utifrån 
den rapport som Sofia Elwér presenterade innan årsmötet: Alkoholvanor bland patienter inom 
psykiatriska öppenvården i Västerbotten 2016.                        
 
§ 22 Avslutning  
Bertil Forsberg avtackade Henry Forsgren för sitt arbete i styrelsen.  
Åke Eriksson uppmärksammades och tackades för sina insatser med hemsidan och VLN:s 
bokföring. Bertil tackade presidiet för väl genomfört årsmöte, med var sin bukett blommor.  
Bertil tackade för fortsatt förtroende som ordförande samt förklarade årsmötet avslutat.  
 
 
Sekreterare    Mötesordförande 
 
 
Carina Granberg   Sture Lövgren  
 
 
Justerare 
 
 
Tina Engström   Kerstin Sjöström 

  



Ombudsförteckning 
 

Valda Ombud (4 st) 

Mari Andersson (IOGT-NTO) 

Sture Löfgren (IOGT-NTO) 

Ulla Olovsson (Blå Bandet) 

Yngve Jonsson (Blå Bandet) 

 

Styrelsen (7 st) 

Bertil Forsberg (SBB) 

Kerstin Sjöström (IOGT-NTO) 

Björn Hansson (IOGT-NTO) 

Henry Forsgren (MHF) 

Margot Asplund (SBB) 

Carina Granberg (IOGT-NTO) 

Tina Engström (IOGT-NTO) 

 

 
 


