
 

 

 

 

Protokoll för årsmöte 2019 

Distrikt Västmanland 

Mötets datum: 2019-11-21 
 
Mötets plats: Scandic hotell, Västerås 
 
 
Mötet inleddes med en föreläsning av Linnéa Kärdevik om att vara fysioterapeut i skolan.  

 
1. Årsmötets öppnande. Distriktets ordförande Helena Åström Persson hälsar välkomna 

och öppnar mötet. Styrelsen och samtliga mötesdeltagare presenterar sig.  

2. Årsmötet konstateras vara utlyst i behörig ordning.  

3. Dagordningen godkänns och fastställs.  

4. Till mötesordförande väljs sittande distriktsordförande Helena Åström Persson. Till 

mötessekreterare väljs sittande distriktssekreterare Helena Arwidson.  

5. Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Therese Pettersson och Veronika Larsson. 

6. Röstlängden justeras till 18 personer.  

7. Verksamhetsberättelsen och ekonomisk redovisning presenteras av styrelseledamot 

Therese Olsson och läggs till handlingarna.  

8. Revisor Lena Jansson meddelar att hon har tagit del av dokumentation från styrelsen 

och tillstyrker att årsmötet fastställer revisionsberättelsen. Styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  

9. Ordförande Helena Åström Persson går igenom preliminär verksamhetsplan för 2020. 

Verksamhetsplan och budget godkänns av medlemmarna. Det uppkommer en fråga från 

en mötesdeltagare om diagnos- och åtgärdskodning och eventuell utbildning kring detta. 

Detta ses inte som en facklig fråga och planeras inte att tas upp under verksamhetsåret 

2020.  
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10. Val av distriktsstyrelse (distriktsstyrelsen utser ordförande inom sig): Tord Bergman 

och Maja Garpelin avgår från styrelsen. Valberedning Diana föreslår Tove Jansson och 

Susanna Lageson Nålberg som nya ledamöter. Övriga medlemmar i styrelsen är 

intresserade av att sitta kvar. Helena Åström Persson, Helena Arwidson, Therese 

Olsson, Wiveka Englund, Tove Jansson och Susanna Lageson Nålberg väljs som ny 

styrelse på ett år.  

11. Lena Jansson väljs som revisor för ett år. Diana Nääf väljs som valberedning för ett år.  

12. Val av kongressombud och ersättare för kongressperioden. Inga nomineringar har 

kommit in från medlemmarna. Styrelsen föreslår Therese Olsson och Wiveka Englund 

som ordinarie kongressombud samt Helena Åström Persson som ersättare. 

Mötesdeltagarna godkänner förslaget.  

13. Inga övriga frågor.  

14. Årsmötet avslutas.  

 

 

 

 

 

Ordförande 

Helena Åström Persson 

 

 

 

 

Justerare Justerare 

Therese Pettersson Veronika Larsson 


