
Protokoll årsmöte 2021 Delföreningen för Global Barn- och Ungdomshälsa  

Närvarnade: Thomas Brune, Catharina Wolde-Yohannes, Bahar Kiasat, Helena Hildenwall, 
Kristina Elfving, Manuela Lequérica Isacsson, Henry Ascher, Marie Inhammar, Olivia 
Brunell, Mårten Larsson, Maria Mossberg, Stephanie Lameri, Johan Berg. 

Tid: 2021-05-05 kl 20.00-21.00 Plats: Online via Zoom.  

1 Mötets öppnande 

 
2 Val av mötesordförande   

Mårten Larsson blir vald till mötesordförande 

 
3 Val av mötessekreterare  

Johan Berg väljs.  

 
4 Val av två justerare  

Thomas Brune och Marie Inhammar väljs.  

 
5 Fastställande av dagordning 

 
6 Styrelsens verksamhetsberättelse (Bilaga 1) 

 Verksamhetsberättelsen presenteras av ordförande Mårten Larsson 

 
 

7 Kassörens rapport (Bilaga 2) 

Årsredovisningen presenteras av kassör Olivia Brunell. Kommentar kring att bidrag 
från BLF för medverkan på Barnveckan 2019 och 2020 bokfördes först på 
räkenskapsåret 2021, samt att många medlemmar glömt betala sina avgifter vilka 
också inkommit i början av 2021. Således kommer dessa intäkter redovisas 2021 
vilket således beräknas bli ett år med betydligt större intäkter.  

 
 

8 Revisionsberättelse.  

Revisorerna yrkar på ansvarsfrihet för styrelsen  



 
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Medlemmarna beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020/2021.  

 
10 Årsavgift 

Föreningens medlemmar röstar för att årsavgiften ligger kvar på 200 kr.  

 
11 Röstning om ändring av stadgar 

Medlemmarna röstar igenom samtliga förslag till paragrafändringar samt antar den 
nya paragraf 13 enligt nedan: 

§3: Årsmöte hålls varje år och skall utlysas minst 4 veckor i förväg. Beslut vid 
årsmötet fattas via enkel majoritet. Medlemmar i föreningen har rösträtt. Medlemmar 
kan ge en annan medlem i delföreningen skriftlig fullmakt att rösta i dennes ställe.  
 
§5. Revisor och revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret utses vid 
årsmötet. Verksamhetsåret sträcker sig från årsmöte till årsmöte. Räkenskapsåret 
omfattar tiden 1 januari - 31 decemeber.  
 
§6. En valberedning bestående av minst två personer utses årligen vid årsmötet. 
Valberedningen ger förslag på styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant.  
 
§11 Delföreningen skall hålla minst ett sammanträde per år, vilket är årsmötet som 
hålles under månaderna januari till maj, vanligen under Barnveckan.  Därtill kommer 
det antal medlemsmöten och styrelsemöten som styrelsen anser nödvändiga.  
 
§13 Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, 
men kan efter beslut av styrelsen ges rätt att närvara samt ha yttrande- och förslagsrätt 
vid styrelsemöten. Detta kan bestämmas till att gälla under ett möte, del av möte eller 
längre definierad tid. 
 
 

12 Val till styrelsen efter rapport från valberedning 
Valberedningen föreslår att hela styrelsen väljs om på sina nuvarande poster, samt att 
Stephanie Lameri väljs in som styrelseledamot. Thomas Brune avgår från sin post 
som suppleant då denna inte har stöd i stadgarna. Medlemmarna röstar för detta 
förslag. 
 
Ny styrelse år 2021/22 är: 
 
Mårten Larsson – Ordförande 
Henry Ascher – Vice ordförande 
Helena Hildenwall – Vetenskaplig sekreterare 
Johan Berg - Sekreterare 
Olivia Brunell – Kassör  



Marie Inhammar –Styrelseledamot och BLU-representant 
Manuela Lequerica Isacson – Styrelseledamot 
Bahar Kiasat – Styrelseledamot 
Stephanie Lameri - Styrelseledamot 

13 Val av revisor  

Föreningens medlemmar beslutar att Christian Penno fortsätter som revisor vilket han 
accepterar. Maria Öreberg godkänns i sin frånvaro. Vi avvaktar svar från henna om 
hon accepterar att fortsätta som revisor.  

14 Val av valberedning  

Kristina Elfving och Maria Mossberg avgår från valberedningen. Britt Gustavsson 
och Mats Blennow väljs till ny valberedning. 

 
15 Beslut om teckningsrätt 

Föreningens medlemmar beslutar att Ordförande Mårten Larsson, Kassör Olivia 
Brunell och Sekreterare Johan Berg har rätt att var och en för sig teckna föreningen. 

16 Övriga frågor  

Ordförande Mårten Larsson frågar medlemmarna om förslag på frågor som 
föreningen borde driva. Inget kommer upp vilket tolkas som att föreningens arbete är 
i linje med medlemmarnas önskemål.  

 
17 Mötets avslutande  

 

_________________________________ ________________________________ 
Mårten Larsson Johan Berg 
Ordförande  Sekreterare 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Thomas Brune  Marie Inhammar  
Justerare Justerare 
 
 


