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Årsmötesprotokoll 

Sektionen för habilitering och pediatrik 

Organisationsnummer; 845000-8605 

Stockholm 220128, digitalt via Teams. 

 

 

 

 

 

§ 1 Årsmötets öppnande 

Sektionens ordförande Thomas Airio förklarade årsmötet öppnat. 

 

§ 2 Val mötesfunktionärer; 

a) Mötesordförande;  

Till mötesordförande valdes Catharina Bäcklund 

b) Mötessekreterare;  

Till mötessekreterare valdes Cecilia Mårtensson. 

c) Justeringspersoner/rösträknare; 

Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Lena Ekström och Philip Allgurén Engberg. 

 

§ 3 Årsmötets behöriga Utlysande; 

Mötet fastställer att årsmötet har blivit behörigt utlyst. 

 

§ 4 Justering av röstlängd 

Närvarande på årsmötet var 30 medlemmar exklusive styrelsen. 

 

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för räkenskapsåret 

Styrelsens ordförande Thomas Airio redogör för sektionens verksamhet 2021. 

Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 

 

Kassör Ebba Kling Odencrants redogör för sektionens ekonomi det gångna verksamhetsåret. De 

ekonomiska rapporterna läggs till handlingarna.  

 
§ 6. Fastställande av resultat och balansräkning  

Styrelsens kassör Ebba Kling Odencrats, presenterar resultat- och balansräkning för 

år 2022. 

 
§ 7. Redovisning av revisionsberättelse 

Verksamhetsrevisor Christine Jones presenterar revisionsberättelsen. Allt har godkänts.  

  

 
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse  

Mötet beslutar att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
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§ 9. Propositioner 

a. sektionens styrelses proposition angående verksamhetsplan för nästkommande 
verksamhetsår 

Styrelsens kassör Ebba Kling Odencrants presenterar Verksamhetsplan för 2022, bifalles av 

mötet. 

 

b. sektionens styrelses proposition angående äskande om medel från Fysioterapeuterna 
för nästkommande verksamhetsår 
Styrelsens kassör Ebba Kling Odencrants föreslagen budget för 2022.  
 
§ 10. Fastställande av förslag till ekonomisk revisor respektive verksamhetsrevisor 
Till ekonomisk revisor väljs Helena Persson, omval 1år, och till verksamhetsrevisor valdes 
Christine Jones, omval 1 år. 

 
§11 Fastställande av förslag till firmatecknare och attestberättigade för sektionen 
Mötet beslutade att ordförande och kassör, var för sig, är sektionens firmatecknare samt 
attestberättigade. Konstituerande möte kommer att hållas senare. 

 
§ 12 Val av styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret.  

Peter Nordqvist presenterade valberedningens förslag på styrelse för verksamhetsåret 2021: 

 

Sittande styrelse: 

 
Thomas Airio, omval 2 år   
Ida Edvinsson, omval 2 år  
Cecilia Mårtensson, sitter kvar 1 år  
Ebba Kling Odencrants, sitter kvar 1 år  
Annika Jernberg Grönlund, sitter kvar 1 år  
Marita Västerbo, avgår  
Camilla Melin, avgår  

 

Förslag till nya styrelsemedlemmar: 

 

Lena Nygren-Bonnier, nyval 2 år. 

Katina Petterson, nyval 2 år. 

 

Valberedningens förslag godkändes. De respektive posterna i styrelsen kommer att beslutas på 

konstituerande styrelsemöte med tillträdande styrelsen. 

 

§ 13 Val av valberedning 

Till Valberedning utses Peter Nordqvist och Stina Törner båda omval 1 år. 

 

§ 14 Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

 

§ 15 Årsmötets avslutande 

Årsmötets ordförande Catharina Bäcklund förklarar mötet avslutat. 
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Stockholm, 28 januari 2022 

 

 

 

 

 

Catharina Bäcklund Cecilia Mårtensson 

Mötesordförande Mötessekreterare 

 

 

 

 

 

Lena Ekström                                                                 Philip Allgurén Engberg 

Justerare Justerare 

 

 


