
 

 

 
 

Protokoll årsmöte 
Linköping 2012-03-28 

 
§ 1 Val av ordförande för mötet 
 Årsmötet väljer Jonas Brännström som mötesordförande. 
 
§ 2  Val av sekreterare för mötet 
 Årsmötet väljer Margareta Notsten som mötessekreterare.  
 
§ 3  Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet 
 Ann-Sofie Andertoft, Västerås och Azar Zandi, Halmstad väljs av årsmötet till 

protokolljusterare och rösträknare för årsmötet. 
 
§ 4 Justering av röstlängd 

Ett block går runt där deltagarna skriver upp sina namn. 67 personer närvarar vid 
mötet där de vid en eventuell röstning har en röst per person. 

 
§ 5 Mötets behöriga utlysning 

 Mötet ansågs vara belyst i behörig ordning. 
 
§ 6 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställes i sin helhet och utan några övriga frågor. 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 
 SvAf’s ordförande Rebecca Johansson presenterar verksamhetsberättelsen. 

Deltagarna har kunnat ta del av verksamhetsberättelsen och Rebecca tar upp 
remisserna som bl.a innefattar Fritt Val vars remissvar ska vara inne den 25 april 
2012. 

 Årsmötet fastställer verksamhetsberättelsen. 
 
§ 8 Revisionsberättelse 

Azar Zandi presenterar revisionsberättelsen och årsmötet fastställer 
revisionsberättelsen. 

 
§ 9 Fastställande av balansräkning 

Azar Zandi presenterar balansrapport för 2011 och årsmötet fastställer 

balansräkningen. 
 
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorerna har föreslagit ansvarsfrihet för styrelsen och årsmötet fastställer 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

 



 

 

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter 
Nuvarande antal ledamöter är 9 stycken. Årsmötet fastställer antalet ledamöter till 9 
stycken. 
 

§ 12 Fastställande av årsavgift för föreningen och arvode för styrelsen 
Årsmötet fastställer årsavgiften för medlemskap i föreningen till 250 kr för 
ordinarie medlem och 125 kr för studenter och pensionärer. 
Årsmötet fastställer även ersättningen för styrelsen till 999 kr/år för varje 
styrelseledamot. 

 
§ 13 Val av styrelseordförande 
 Rebecca Johansson är vald till ordförande under mandatperioden 2011 – 2013 

varför inget val av styrelseordförande görs idag. 
 
§ 14 Val av ledamöter och suppleanter för dessa 
 Årsmötet väljer Margareta Notsten på omval under mandatperioden 2012-2014. 
 

Fyra personer ska väljas in i styrelsen och det har inkommit sex nomineringar på 
personer som är medlemmar i SvAf och erlagt medlemsavgift för innevarande år 
samt har tackat ja till nomineringen. Följande personer är nominerade:  
 
Anna Kennryd, Ystad (2 nomineringar) 
Daniel Vigertsson, Uppsala (2 nomineringar) 
Pennie Hertzman, Saltsjö-Boo (6 nomineringar) 
Ulrika Lindh-Sporre, Romakloster (3 nomineringar) 
Emma Bergström, Kungsbacka (1 nominering) 
Carina Wikström, Stockholm (1 nominering) 
 
Årsmötet väljer Anna Kennryd, Daniel Vigertsson, Pennie Hertzman och Ulrika 
Lindh-Sporre till ledamöter i SvAf’s styrelse under mandatperioden 2012 – 2014. 
 
Valberedningen tackar medlemmarna för en aktiv nomineringsperiod.  
 

§ 15 Val av revisorer och suppleanter för dessa 
Nuvarande revisorer och suppleant bestående av Maria Svensson, Sofia Söderbäck 
och Ulla Landgård är invalda under mandatperioden 2012 – 2013 och har meddelat 
intresse att fortsätta sitt uppdrag. 

 
§ 16 Val av ledamöter för valberedningen 

Nuvarande valberedning bestående av Jenny Holmlund och Lise Holmén Fors är 
invalda under mandatperioden 2012 – 2013 och har meddelat intresse att fortsätta 
sitt uppdrag. 
 

§ 17 Förslag från styrelsen 
 Inga förslag från styrelsen 
 
§ 18 Förslag från medlemmar 

Inga motioner har inkommit till styrelsen. Årsmötet har heller inga förslag. 
 

§ 19 Tid och plats för nästa årsmöte 
Nästa årsmöte kommer att äga rum under Audionomdagarna i Luleå i maj 2013. 



 

 

 
§ 20 Övriga frågor som får tas till överläggning men       
                ej till omröstning och beslut  
 Årsmötet har inga övriga frågor.    
 
§ 21 Mötet avslutas 
 Mötesordförande Jonas Brännström tackar och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..  ………………………………………… 
Jonas Brännström   Margareta Notsten 
Mötesordförande   Mötessekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………...  ………………………………………… 
Katarina Helleberg   Azar Zandi 


