
FYSIOTERAPEUTERNA DISTRIKT KRONOBERG  

 
Protokoll för årsmöte 2019-12-11, CLV Zeus   

 
6 medlemmar närvarande 

 

1.  Mötet förklarades öppnat av Erika Cloodt  

 

2.  Årsmötets behöriga utlysande godkändes då kallelse skickades ut mer än 2 v före 

  årsmötet. 

 

3.  Dagordningen fastställdes.  

 

4.  Röstlängden justerades genom att namnlista skickas runt. 

  

5.  Till justerare valdes Josefin Linderbert och Malin Larsson Roos.  

 

6.  Till mötesordförande valdes Erika Cloodt. Till viceordförande valdes Malin Larsson Roos 

(Malin Larsson Roos går in som ordförande vid punkt 10) och till 

mötessekreterare valdes Esme Richardson-Owen  

 

7.   Till rösträknare valdes Josefin och Malin. Sex 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 Mattias Cloodt.  

Diskussion förs om differentierade tjänster och hur frågan kan drivas vidare. En 

arbetsgivare kan välja att skapa en specialisttjänst om ekonomiskmedel finns eller väljer 

att omvandla en befintlig allmäntjänst till en differentierade tjänst efter förhandling med 

förbundet.  

Inga frågor rörande den ekonomiska rapporten.  

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisningen godkändes och läggs till 

handlingarna. 

  

9.  Malin Larsson Roos redovisade resultat och balansräkning för det gångna räkenskapsåret.  

 

10.  Malin Larsson Roos redovisade revisionsberättelsen. Inget fanns att anmärka på och 

revisorn föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

 

12. Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget: Verksamhetsplan finns  

      tillgänglig på DS Kronobergs hemsida. Mattias Cloodt redovisar för verksamhetsplan och  

      budget 2020.  

  Diskussion om möjligheten att utnyttja digitala teknik mer för att göra DS möten mer    

      effektiva samt även för att kunna erbjuda föreläsningar digitalt åt våra medlemmar.  

 



     Budget 2020: DS har ännu inte sökt mer medel för det kommande året. Det kommer äskas  

     under året för ev. aktiviteter. Det är osäkert om kostnaden för kongress hamnar på DS eller  

     centralt.  

 

 Årsmötet godkänner verksamhetsplan och budgetplan.  

 

12. Malin Larsson Roos har i år utgjort valberedning   

  Följande styrelsemedlemmar ställer upp för omval:  

  

                               

   Erika Cloodt  

                   Esme Richardson-Owen  

   Johan Söderström  

   Mattias Cloodt  

   Julia Baltzarsson   

    

   Nyval: Malin Larsson Roos, Emma Ejeklint Oden och Josefin Linderbert 

 

        Samtliga väljs in som ledamöter av Årsmötet. Fördelning av styrelseposter görs tidigt  

        under 2020.  

 

 

13.  Följande revisor valdes: Malin Larsson Roos har varit revisor men ska nu bli DS ledamot  

       igen. Mattias Cloodt kontaktar person x för att ställa fråga om den kan agera revisor  

       under 2020.  

 

  Följande valberedning valdes: Just nu finns ingen valberedning. Emma Ejeklint Oden  

       kontaktar person x med fråga om den kan agera valberedning under 2020.  

 

14. Inga motioner inkomna. 

 

15. Övriga frågor: 

 Kongressombud: Det har inte kommit in några nomineringar från våra medlemmar. DS  

  väljer Malin Larsson Roos och Julia Baltzarsson som kongressombud. Ersättare: samtliga  

  styrelsemedlemmar vid behov kan tänka sig gå in som ersättare.  

 

 Fadderdistrikt: DS Halland undrar om DS Kronoberg kan vara fadderdistrikt åt dem.  

  Mattias har fått mail från Tess Barrington. DS Halland har varit i kontakt med förbundet  

  centralt och bett om hjälp om att bedriva styrelsearbete. DS Kronoberg kan tänka sig  

  agera fadder åt DS Halland. Mattias Cloodt kan tänka sig vara kontaktperson från  

       Kronoberg.  

 

 

 

16. Årsmötet avslutas 

 

 

 

 

 



 

………………………………….                                  …………………………………… 

Esme Richardson-Owen, mötessekreterare                   Erika Cloodt, mötesordförande  

 

 

 

 

…………………………………..    ……………………………………. 

, justerare                           , justerare   

                               


