FYSIOTERAPEUTERNA DISTRIKT KRONOBERG
Protokoll för årsmöte 2020-11-25, Digitalt via Zoom
10 medlemmar närvarande
1. Mötet förklarades öppnat av Julia Baltzarsson
2. Årsmötets behöriga utlysande godkändes då kallelse skickades ut mer än 2 v före
årsmötet.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Till mötesordförande valdes Julia Baltzarsson. Till viceordförande valdes Malin Larsson
Roos och till mötessekreterare valdes Esme Richardson-Owen
5.

Till justerare valdes Josefin Linderbert och Malin Larsson Roos.

6. Röstlängden justerades genom att Julia gick igenom zoom deltagarna.
7. Till rösträknare valdes Josefin och Malin. Tio medlemmar hade rösträtt i mötet.
8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport lades ut på hemsidan i samband
med kallelsen till årsmötet. Verksamhetsberättelsen och ekonomisk rapport presenterades
av Julia Baltzarsson.
Låg verksamhet i år pga. den rådande pandemin. Två styrelsemöten har genomförts. Vi
har gått igenom hemsidan och rensat. Ett försök har gjorts på kortare blogginlägg på
hemsidan. Vi har även försökt strukturera upp arbetet som DS gör.
Ekonomisk redovisning: låg aktivitet rörande ekonomin i år pga. pandemin. Det har
saknats en revisor under året men DS har gått igenom ekonomin tillsammans.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisningen godkändes och läggs till
handlingarna.
9. Malin Larsson Roos redovisade resultat och balansräkning för det gångna räkenskapsåret.
10. DS har ansvarat för redovisning och granskat. Inget fanns att anmärka på och revisorn
(DS) föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2020.
12. Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget: Verksamhetsplan finns
tillgänglig på DS Kronobergs hemsida. Julia Baltzarsson redovisar för verksamhetsplan
och budget 2021. Kronobergs mål är kopplande till förbundets mål.
Budget 2021: En budget har lagts för 2021 som består av de ekonomiska medel som är
kvar från året 2020. Pga. pandemin är det inte planerat för några fysiska träffar ännu som
förklarar varför DS har inte äskat om ytterligare medel.
Årsmötet godkänner verksamhetsplan och budgetplan.

13. Det har inte funnit någon valberedning under året 2020
Följande styrelsemedlemmar ställer upp för omval:

Erika Cloodt
Malin Larsson Roos
Josefin Linderbert
Mattias Cloodt
Julia Baltzarsson
Emma Ejeklint Odén
Samtliga väljs in som ledamöter av Årsmötet. Fördelning av styrelseposter görs tidigt
under 2021.
Avgående styrelseledamöter: Esme Richardson-Owen och Johan Söderström.
Esme Richardson-Owen kommer ha kvar uppdraget som hemsida ansvarig.
14. Följande revisor valdes: Just nu saknas det revisor.
Följande valberedning valdes: Just nu saknas det valberedning.
15. Inga motioner inkomna.
16. Övriga frågor:
17. Årsmötet avslutas

………………………………….
Esme Richardson-Owen, mötessekreterare

…………………………………..
Malin Larsson Roos, justerare

……………………………………
Julia Baltzarsson, mötesordförande

…………………………………….
Josefin Linderbert , justerare

