
 
 

Distrikt Dalarna 

Protokoll årsmöte 2017-12-05 

Plats: Rum 18, Kompetenscentrum, Falu lasarett 

Tid: Kl. 17.00 - 18.00 
 

 

§ 1 Årsmötet öppnas  

Karin Malmgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Anmälan av övriga frågor 

Tre övriga frågor anmäldes.  

 

§ 3 Val av årsmötesfunktionärer 

Till mötets ordförande valdes Karin Malmberg. Till sekreterare valdes Anna Grundström. Till 

justeringsmän tillika rösträknare valdes Anna Lindhe och Maria Öman. 

 

§ 4 Justering av röstlängd 

Sju medlemmar var närvarande vid mötet. 

 

§ 5 Årsmötets behöriga utlysande 

I enlighet med förbundets stadgar skickades en kallelse till medlemmarna senast 14 dagar för 

årsmötet. Den skickades via e-post den 17/10 till samtliga medlemmar med registrerad e-postadress. 

Möteshandlingarna fanns tillgängliga på distriktets hemsida. 

 

§ 6 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes utan tillägg. 

 

§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse redovisas. En skriftlig version av verksamhetsberättelsen finns 

publicerad på vår webbplats.   

 

§ 8 Redovisning av kostnader för verksamheten 

Redovisning av ekonomin för räkenskapsåret 2017-10-01 – 2018-09-30. Finns publicerad på vår 

webbsida. 

 

§ 9 Behandling av revisorernas berättelse  

Efter behandling lades revisorernas berättelse till handlingarna. 

 

§ 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 

Efter behandling av revisorernas berättelse beslöt årsmötet att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2017-10-01 – 2018-09-30. 

 

§ 11 Val av valberedning, revisorer samt distriktsstyrelseledamöter för verksamheten 2019 
 



 
 
Valberedning: Inga nominerade, vakant 
 

Revisorer: Helena Soling (omval) och Fredrik Berglund (nyval) 
 

Distriktsstyrelse: Karin Malmberg (kassör - omval), Anna Grundström (sekreterare - omval), Ingela 

Derkert (ledamot - omval), Anna Lindhe (ledamot – omval) 
 

Årsmötet godkänner att distriktsstyrelsen under det kommande verksamhetsåret får tillsätta 

ytterligare styrelseledamöter, valberedning samt utse en ordförande.  
 

Den nya styrelsen tillträder den 1 januari 2019. 

 

§ 12 Presentation av distriktets preliminära verksamhetsplan 2019 

Den preliminära verksamhetsplanen presenterades och godkändes av årsmötet. Årsmötet önskade 

prioritera anordnande av facklig grundkurs. 

 

§ 13 Övriga frågor 

1. Hur många arbetsplatsombud får det finnas utifrån antalet medlemmar på en arbetsplats? 

Styrelsen tar med sig frågan och återkommer med svar. 

2. Var finns det information om vad de olika fackliga uppdragen innebär? Styrelsen hänvisade 

till förbundets hemsida.  

3. Önskan om att annonsera träff för arbetsplatsombud tidigare, samt att informera samtliga 

medlemmar om möjligheten att ta emot praktiserande politiker i ett nyhetsbrev. Läggs till 

dagordning för första styrelsemötet nästa verksamhetsår.  

 

§ 14 Datum för årsmöte 2019 

Årsmötet uppdrog åt distriktsstyrelsen att besluta om tid för årsmötet 2019. 

 

§ 15 Årsmötet avslutas 

Karin Malmberg tackade alla deltagande och förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Karin Malmberg (Årsmötets ordförande) 

Justerat den 

 

 

 

 

Maria Öman     Anna Lindhe 

Justerat den     Justerat den 

 


