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DISTRIKT UPPSALA 

Protokoll fört vid årsmöte 2022-02-17 

Plats: Digitalt via Teams 

Tid: Klockan 18.00 -18.45 

 

 

§ 1 Årsmötet öppnas: Styrelsens ordförande Ewa Larsson hälsade alla välkomna, 

presenterade avgående styrelsen, kvällens program och öppnade årsmötet. 

 

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande: Enligt förbundets stadgar ska kallelsen vara 

medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.  Kallelsen skickades med e-post 

den 24/1 och med a-post den 27/1 till medlemmar vars e-postadress vi inte har uppgift 

om. Påminnelse gick ut den 6/2 till medlemmar med e-postadress. 

 

Information med kallelse och möteshandlingar har varit tillgängliga på distriktets 

hemsida. Årsmötet godkände kallelseförfarandet. 

 

§ 3 Val av årsmötesfunktionärer:  

a) mötets ordförande Ewa Larsson.  

b) mötessekreterare Pia Liljefors.  

 

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare: Anna Jansson och Helene Nilsson. 

 

§ 5 Justering av röstlängd: 16 medlemmar var närvarande via Teams. 

 

§ 6 Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes utan tillägg. 

 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 

räkenskapsåret 2020-10-01 -2021-12-31:  

Nytt räkenskapsår från 2022 orsak till det långa räkenskapsåret 2020-2021. 
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Styrelseledamot Magnus Andersson gick igenom Verksamhetsberättelsen som därefter 

lades till handlingarna.  

Kassör Ewa Larsson redovisade räkenskapsåret 2020-10-01 - 2021-12-31, besvarade 

frågor. Därefter lades räkenskaperna till handlingarna.  

 

§ 8 Revisorernas berättelse: Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Ingrid Hällsten. 

Därefter lades revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

§ 9 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för verksamheten  

2020-10-01 - 2021-12-31: Efter behandling av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, 

den ekonomiska redovisningen samt revisorernas berättelse beslöt årsmötet att bevilja 

distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020-10-01 - 2021-12-31. 

 

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan inklusive budget 

Kassör Ewa Larsson presenterade verksamhetsplan och budget för 2022 som därefter 

fastställdes. 

 

§ 11 Val av distriktsstyrelse 

Omval distriktsstyrelse: Ewa Larsson, kassör; Pia Liljefors, ledamot; Maria Ekblom, 

ledamot samt webbredaktör; Frida Holgersson, ledamot; Mattias Pettersson, ledamot samt 

avtal och förhandlingar; Magnus Andersson, ledamot samt avtal och förhandlingar. 

Nyval distriktsstyrelse: Ewa Larsson, ordförande; Emma Sandelin, sekreterare; Cecilia 

Montgomery, FoU-ledamot. 

Företagarrepresentant: vakant. 

 

§ 12 Val av revisorer, revisorssuppleant samt val av valberedning 

 

Revisorer: Till ordinarie revisorer valdes Ingrid Hällsten och Boel Hoffmann, båda 

omval. Till revisorssuppleant valdes Helene Nilsson, omval. 

 

Valberedning: Till valberedning valdes Agneta Engvall, Anna Jansson samt Gunilla 

Elmgren Frykberg, samtliga omval. 

 

 

§ 13 Övriga ärenden: Nina Nyström avgår och som tack för fina insatser i styrelsen 

kommer ett presentkort överlämnas. 

 

§ 14 Årsmötet avslutas: Ewa Larsson tackade alla deltagande och förklarade årsmötet 

avslutat. 
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Ewa Larsson    

Årsmötets ordförande 

 

Justerat den 

 

 

 

 

 

Anna Jansson   Helene Nilsson 

     

Justerat den    Justerat den 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Pia Liljefors 

Sekreterare 

 

 

 

 

Efter årsmötet var förbundsordförande Cecilia Winberg inbjuden gäst och hon pratade 

om God och nära vård med lokal anknytning till Uppsala vilket var mycket uppskattat. 

 


