
 

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Västerbottens läns nykterhetsförbund 2019-03-30, 

Ordenshuset, Sveasalen, Umeå  

 

 

§ 1 Öppnande  
Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.  
 
§ 2 Val av årsmötesordförande och årsmötessekreterare  
Årsmötet beslutade att utse Harriet Hedlund till ordförande och Carina Granberg som 
sekreterare.  
 
§ 3 Val av två protokollsjusterare  

Årsmötet beslutade att utse Marianne P Bäckström och Maria Gripenhoftner 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 med de föreslagna förändringarna fastställa föredragningslistan.  
 
§ 8 Verksamhetsberättelse  
Mötesordföranden läste rubrikerna i verksamhetsberättelsen samt verksamhetsberättelsens 
Slutord 
Ordförande lämnade ordet fritt 
 
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen samt lägga den till handlingarna.  
 
§ 9 Ekonomisk redogörelse  
Carina Granberg presenterade resultat- och balansräkningen.  
Ordförande lämnade ordet fritt 
 
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt lägga dem till 
handlingarna.  
 
§ 10 Revisionsberättelse  
Karl-Olof Olofsson läste upp revisionsberättelsen.  
Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet  
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.  
Ordförande lämnade ordet fritt 
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.  
 
  



§ 12 Fastställande av arbetsplan  
Bertil Forsberg redogjorde för förslaget till arbetsplan för 2019.   
Björn Hansson bjöd in till ett samarbete med VLN inför valet i EU 
 
Förslag till arbetsplanen:  
VLN har som målsättning att tillsammans med medlemsorganisationerna bjuda in till politiker-
samtal inför valet till EU-parlamentet 
VLN genomför en Kick-Off per halvår i samarbete med medlemsorganisationerna 
 
Ordförande lämnade ordet fritt.  
 
Årsmötet beslutade att med de föreslagna ändringarna fastställa arbetsplanen för år 2019 
 
§ 13 Fastställande om ersättningar och medlemsavgift 
Mats Lundström 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.  
 
Ordförande lämnade ordet fritt 
 
Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag för 2019.  
 
Carina Granberg föredrog styrelsens förslag att även under 2019 sätta medlems-
organisationernas årsavgift till 0 kr.  
Årsmötet beslutade att fastställa avgiften till 0 kr 
 
§ 14 Fastställande av budget 
Carina Granberg redogjorde för styrelsens budgetförslag som utgår från föreslagen arbetsplan. 
 
Ordförande lämnade ordet fritt 
 
Årsmötet beslutade att fastställa budgeten för år 2019.  
 
§ 15 Val av ordförande för 1 år  
Valberedningen bestående av Mats Lundström (IOGT-NTO) och Lars Lindgren (SBF) föreslog 
omval av Bertil Forsberg (SBF) för 1 år 
 
Ordförande lämnade ordet fritt 
 
Årsmötet beslutade att välja Bertil Forsberg till ordförande 
 
§ 16 Fastställande av antal ledamöter 
Valberedningen föreslog mötet att välja 9 ledamöter inklusive ordförande 
 
Ordförande lämnade ordet fritt 
 
Årsmötet beslutade att välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag 
 
  



§ 17 Val av styrelseledamöter för 2 år  
 
Valberedningen föreslog följande ledamöter: 

Carina Granberg (IOGT-NTO), kassör, 2 år, omval 
Margot Asplund (SBF), 2 år, omval 
Björn Hansson (IOGT-NTO), 2 år, omval 
Kurt Bergner (MHF), 1 år, omval 

 
Ordförande lämnade ordet fritt 
 
Årsmötet beslutade att välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag 
 
I styrelsen kvarstår följande ledamöter ytterligare 1 år:  

Ann-Marie Lindgren (SBF) 
Tina Engström (IOGT-NTO) 
Kerstin Sjöström IOGT-NTO 
Carl-Axel Hedström (MHF) 

 
§ 18 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 (IOGT-NTO) föreslogs som revisorssuppleant.  
 
Årsmötet beslutade att välja revisorer enligt valberedningens förslag 
 
§ 19 Val av valberedning till nästa årsmöte  
 
Årsmötet beslutade att välja Mats Lundström (IOGT-NTO), sammankallade och Lars Lindgren 
(SBF) som valberedare samt lämna 1 plats vakant för representant från MHF. Årsmötet uppdrar åt 
MHF regionen att utse 1 person till valberedningen inför 2019 års årsmöte. Styrelsen får i uppdrag 
att kommunicera uppdraget med MHF.  
 
§20 Förslag till stadgeändring 
Bertil Forsberg föredrog förslag till stadgeändring (bilaga 2) 
 
Årsmötet beslutade att godkänna stadgeförslaget 
Årsmötet beslutade enhälligt att stadgeändringen skall träda i kraft omgående 
 
§ 21 Beslut om eventuellt uttalande  
Bertil Forsberg läser upp förslag till årsmötets uttalande med temat Alkohol och hälsa. 
 
Ordförande lämnade ordet fritt 
 
Årsmötet beslutade att ställa sig bakom föreslaget uttalande 
 
§22 Information 
Björn Hansson bjöd in till debattkväll inför EU-valet den 9 maj i Vännäs. Sverker Olovsson är 
koordinator 
 
  



§ 23 Avslutning  
Bertil Forsberg tackade presidiet för väl genomfört årsmöte med var sin flaska Blåbärs-shot.  
Carina Granberg riktade ett extra tack till Åke Eriksson för sina insatser med hemsidan och VLN:s 
bokföring.  
Maria Gripenhoftner informerade om förändringar gällande distriktsindelning av Västerbotten.  
Åke Eriksson påpekade att det kan komma att påverka VLN:s struktur när det gäller förenings-
representation. Bertil lovade att styrelsen ska se över stadgarnas formuleringar när medlems-
organisationernas distriktsindelningar förändras. 
  
Bertil tackade för fortsatt förtroende som ordförande samt förklarade årsmötet avslutat.  
 
 
Sekreterare    Mötesordförande 
 
 
Carina Granberg   Harriet Hedlund 
 
 
Justerare 
 
 
Marianne Bäckström   Maria Gripenhoftner  

 

 

  



Ombudsförteckning (Bilaga 1) 
 

Valda Ombud (5 st) 

Maria Gripenhoftner (IOGT-NTO) 

Sture Lövgren (IOGT-NTO) 

Gösta Nilsson (SBF) 

Marianne P Bäckström (SBF) 

Ulla Olofsson (SBF) 

 

Styrelsen (6 st)  

Bertil Forsberg (SBF) 

Ann-Marie Lindgren (SBF) 

Björn Hansson (IOGT-NTO) 

Carina Granberg (IOGT-NTO) 

Kurt Bergner (MHF) 

 

Förslag till stadgeändring (Bilaga 2) 

 
Styrelsens förslag till ändring av stadgarna avseende ombudsrätt. 
 

Förslag till ändring i stadgarna: ”Vid årsmötet har varje ansluten 

medlemsorganisation rätt att representera med två ombud för varje påbörjat 250-tal 

medlemmar. Dessutom har varje organisation rätt till ett ombud per lokal 

förening. Vid extra möte gäller samma representationsrätt.” 


