
 

 

 

  

 

 
 

Protokoll avseende årsmöte för Fysioterapeuterna  
Västra Götaland  
2022-02-07 kl 18:45-20:00, digitalt möte genom Microsoft teams. 
 

Närvarande:
Abdol Vazae 
Chan-Mei Ho Henriksson 
Elisabeth Brodin 
Elise Björck 
Elvira Lange 
Felicia Svensson 

Lena Karlsson 
Lennart Dückhow 
Linda Johansson 
Lotta Runesson 
Louise Östgaard 
Åsa Österlund 

 

§ 1 Årsmötets öppnande 
Elvira Lange hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 18:58 

 

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande 
Mötet anses behörigt utlyst. 

 

§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes. 

 

§ 4 Justering av röstlängd 
Röstlängd är justerad, 15 är röstberättigade inklusive styrelsen vid räkning av röstlängd. 

Röstlängden justeras efter mötet till 12 personer då tre personer lämnade mötet innan mötet 

var avslutat.  

 

§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare 
Till justerare tillika rösträknare under mötet väljs Chan-Mei Ho-Henriksson och Lennart 

Dückhow 

 

§ 6 Val av mötets funktionärer 
Till mötesordförande – Elvira Lange 

Till vice ordförande – Chan-Mei Ho-Henriksson 

Till mötessekreterare – Felicia Svensson 

 

§ 7 Anmälan övriga frågor 
Louise Östgaard anmäler en övrig fråga. 

 
§ 8 Föregående protokoll 
Felicia sammanfattar muntligt föregående protokoll. Godkännes och lägges till handlingarna.  

 

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för räkenskapsåret 
Elvira presenterar verksamhetsberättelsen för året som gått. 

Lena presenterar den ekonomiska redovisningen för räkenskapsåret oktober 2020 till och med 

december 2021. 
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§ 10 Fastställande av resultat och balansräkning 
Lena presenterar detta i samband med ekonomisk redovisning i ovanstående punkt.  

 
§ 11 Revisionsberättelse 
Lena läser upp revisionsberättelse för distrikt Västra Götaland från Agneta Lind, revisor för 

distriktet. Revisorn yrkar på ansvarsfrihet.  

 

§ 12 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för kommande verksamhetsår.  

 

§ 13 Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget  
Elvira presenterar kommande års verksamhetsberättelse och budget som godkänns av mötet. 

 

§ 14 Renée Eanders stiftelse hjälpfond samt val av nya ledamöter 
Elisabeth Brodin presenterar fel som finns i de dokument som ligger på hemsidan idag, dessa 

dokument kommer uppdateras och läggas upp på hemsidan på nytt. Beviljats fler hjälpärenden 

denna period och färre ansökningar för kurser. Vid senaste mötet där FoU-ansökningar 

granskats så har doktoranderna prioriterats. 

 

Lennart Dückhow, som medlemsrevisor, informerar om vad stiftelsens styrelse arbetat med 

senaste året och vad detta innebär. Lennart meddelar att stiftelsen har gjort ett gediget och 

bra arbete.  

 

Elisabeth Brodin ställer upp för omval. Mötet bifaller förslaget.  

 
§ 15 Val av distriktsstyrelse 
Befintliga styrelsemedlemmar Lennart Dückhow, Abdol Vazae, Felicia Svensson, Chan-Mei Ho-

Henriksson och Camilla Cech Bergqvist valdes föregående årsmöte på två år och sitter därmed 

kvar i styrelsen ytterligare ett år.  

 

Befintliga styrelsemedlemmar Elvira Lange, Lena Karlsson och Elise Björck ställer upp för omval 

och föreslås väljas in på 2 år. 

 

Inga nya ledamöten föreslås av valberedningen.  

 

Mötet bifaller förslaget om ny distriktsstyrelse, distriktsstyrelsen får fördela rollerna inom 

styrelsen. 
 

§ 16 Val av revisor och ersättare 
Revisorn Agneta Lind behåller sitt uppdrag. Ingen ersättare väljs under mötet. Styrelsen 

beviljas frihet att välja in ersättare vid behov. 

 

§ 17 Val av valberedning 

Åsa Österlund väljs till valberedning. Styrelsen beviljas frihet att välja in ytterligare personer i 

valberedningen vid behov. 
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§ 18 Övriga frågor 
Louise Östgaard lyfter samtal om problemet med nedskärningar inom psykiatrin och att dessa 

patienter slussas till primärvård som generellt inte har tillräcklig kompetens. Vi samtalar kring 

om man kan ta upp ämnet vid t.ex. något av de planerade politikerträffar vi planerar och ev. 

samarbete med sektionen för mental hälsa.  

 

§ 19 Mötets avslutande 
Elvira förklarar mötet avslutat kl 19:53 

 

 
 
_____________________________ _____________________________  

Elvira Lange   Felicia Svensson 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

_____________________________ _____________________________  

Chan-Mei Ho-Henriksson  Lennart Dückhow 

Justerare   Justerare 




