Fysioterapeuternas årsmöte distrikt Västernorrland den 21 november 2019
Protokoll
§ 1. Årsmötet öppnas.
§ 2. Årsmötet anses behörigt utlyst.
§ 3. Dagordningen godkänns.
§ 4. Justering av röstlängd beräknas till 47 st medlemmar.
§ 5. Hanna Sellgren och Terese Hörling väljs till justeringsmän och tillika rösträknare.
§ 6. Medlemmarna väljer mötesfunktionärer
a/ Elisabeth Haraldsson blir mötesordförande
b/ Anne Lindgren blir vice ordförande
c/ Sara Ottosson blir sekreterare
§ 7. Elisabeth Haraldsson distriktsstyrelsens ordförande och Terese Edström styrelsens kassör
redovisar styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomi för räkenskapsåret 2018100120190931, se bilaga 1 och bilaga 2.
Terese Edström påminner om att skicka in blankett för milersättning om man åker på fackligt
uppdrag. Blanketten heter Utlägg utan lönebortfall, kom ihåg att skicka med kvitto.
§ 8. Revisionsberättelsen finns att läsa på distrikt Västernorrlands hemsida på
fysioterapeuternas hemsida, den uppläses och visas på storbild av Terese Edström under
mötet, bilaga 3.
§ 9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Medlemmarna godkänner styrelsen och ger dem ansvarsfrihet.
§ 10. Elisabeth Haraldsson går igenom preliminär verksamhetsplan, bilaga 4, och Terese
Edström går igenom preliminär budget, bilaga 5. Dessa godkänns av medlemmarna.
§ 11. Val av distriktsstyrelse
Elisabeth Haraldsson, Andreas Hedin, Terese Edström, Lukas Jensen, Pia Graversen Gillow,
Sara Ottosson och Elin Vedin väljs av medlemmarna till att sitta kvar i distriktsstyrelsen.
Anna-Maria Uddman väljs av medlemmarna in i distriktsstyrelsen som nyval.

§ 12. Val av revisorer och val av valberedning
Till revisorer väljs Elisabeth Gustavsson och Åsa Burström.
Till valberedning väljs Anders Christensen och Sofia Nyberg.
§ 13 Val av 2 ordinarie kongressledamöter samt 2 personliga ersättare.
Till ordinarie kongressledamöter väljs Elisabeth Haraldsson och Åsa Wikman. Elin Vedin och
Anne Lindgren väljs som ersättare.
§ 14. Genomgång av och diskussion om kongressmålen från 2016 inför kongressen 2020.
Se bilaga 6, 8 mål, och bilaga 7, organisationsutredning. Vissa av målen går bara att jobba
med centralt.
§ 15 Inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.
§ 16. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
§ 17. Årsmötet avslutas.
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