Protokoll fört vid Svenska Marfanföreningens årsmöte 2014-03-22
Gotlandssalen, Stockholm
Närvarande från styrelsen: Karin, Carina, Jenny, Ingrid, Annett, Kent, Marlene, Paula.
Samt 3 medlemmar och Mona-Lis som kom lite senare.

1. Mötets öppnande
Carina öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Vi började med att fika smörgås och kaffe.
2. Kallelsens godkännande
Kallelsen godkändes
3. Val av ordförande för mötet
Carina Olsson valdes till ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet
Jenny Åström valdes till sekreterare för mötet.
5. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
6. Val av två justerare tillika rösträknare
Som justerare och rösträknare valdes Lise Murphy och Ellicka Mellgren.
7. Justering av röstlängd
12 röstberättigade befanns på mötet. (13 med Mona-Lis.) Alla presenterade sig för varandra.
8. Verksamhetsberättelse
Carina gick igenom rubrikerna i verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna.
Slutredovisningen för friskvårdsprojektet blev inlämnad till den 14 februari och blev godkänd.
9. Ekonomisk berättelse
Karin gick igenom den ekonomiska rapporten och den lades till handlingarna.
Samtal uppstod om ekonomin; Tony påpekade att vi kanske kan försöka hitta sponsorer, Lise
påpekade att tryckning av boken var billigt och vi kanske kunde trycka fler om vi hittar medel till
detta. Ellicka berättade om sitt jobb på postkodlotteriet och att man kan söka pengar från
postkodstiftelsen. Karin hade fått tips om Jerringfonden. Ingrid berättade att privatpersoner får göra
avdrag på skatten om man skänker till välgörenhet, det är något vi kan tipsa om i tidningen.
10. Revisionsberättelse
Revisor Tony de Belder läste upp revisionsberättelsen. Han har granskat räkenskaperna och funnit
dem vara i sin ordning.
11. Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

12. Eventuella stadgeändringar
Inga ändringar detta år.
13. Eventuella inkomna motioner
Inga inkomna motioner detta år.
14. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
Styrelsen föreslår att årsavgiften står kvar på samma nivå som tidigare, dvs 200kr för
huvudmedlem/enskild medlem samt 50kr för familjemedlemmar.
Mötet beslutade att inte göra någon ändring i årsavgiften.
15. Verksamhetsplan och budget för nuvarande år
Carina läste upp verksamhetsplanen. Karin redogjorde för budgeten. Kent noterar att vi har fått
frågor från elever och andra om att svara på olika undersökningar, men har vi fått några svar om
resultat från sådana? Det kan styrelsen kolla upp.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten.
16. Val av styrelseledamöter
Annika de Belder från valberedningen kunde inte närvara på årsmötet, men Tony läste upp
valberedningens förslag.
Ingrid Karlsson, Karin Olsson, Marlene Svalberg, Paula Grandell och Kristina Kjellström sitter kvar ett
år till, till årsmötet 2015.
Annett Andersson och Katarina Fröjvik Moberg avgår som ledamöter från styrelsen.
Jenny Åström, Kent Clasén, Anneli Jonsson, Ellicka Mellberg och Jonas Asplund valdes till ledamöter
på två år, till årsmötet 2016.
17. Val av föreningens ordförande
Carina Olsson omvaldes på ett år som föreningens ordförande.
18. Val av revisor och revisorssuppleant
Tony de Belder omvaldes på ett år som revisor. Erik Cardfeldt valdes till revisorssuppleant på ett år.
19. Val av valberedning
Annett Andersson valdes till sammankallande i valberedningen på ett år.
Annika de Belder och Mona-Lis Petersson valdes till ledamöter i valberedningen på ett år.
20. Övriga frågor
* Lise berättade att hon av personliga skäl slutat med EMA och Eurordis-arbetet, men att hon tycker
det är viktigt att vi är med.
* Ingrid berättade om ett projekt som drivs av Sällsynta Diagnoser, som handlar om
påverkansgrupper. Ingrid är med i Stockholms/Gotlandsgruppen med 4 personer. De har haft
utbildning på Tollare folkhögskola två gånger och nästa kommer att vara i samband med Sällsynta
Diagnosers årsmöte. Ingrid ska skriva en artikel till tidningen för att informera mer om detta projekt,
som i första hand handlar om hur man kan påverka politiker och media.
* Karin berättade att vi fått en förfrågan från Ehlers-Danlosförbundet om att delta i ett projekt om
kontaktpersoner med dem. Styrelsen får undersöka närmare och besluta om vi ska delta.

21. Mötets avslutande
Carina avslutade mötet och vi avtackade Annett Andersson med en blomma. Katarina kommer att
avtackas vid senare tillfälle eftersom hon inte var närvarande.
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