
 

  

 

PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR 
SJUKSKÖTERSKORS ÅRSMÖTE 2018 

Datum	och	tid:	torsdag	12	april	2018	kl.	16.30	  

Plats:	Högskolan	i	Halmstad		  

Lokal:	Wigforssalen	  

 
1. Årsmötets öppnande  

Henrika Jormfeldt hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

2. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna 
Årsmötet anser att kallelsen har genomförts enligt stadgarna 

3. Val av mötespresidium 
a) Ordförande Camilla Tellström 
b) Sekreterare Eva Lindgren 

4. Val av två personer till att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 
Andreas Nilsson och  Karin Melin valdes att justera protokollet 

5. Val av rösträknare 

Andreas Nilsson och Karin Melin valdes som rösträknare 
6. Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes  

7. Verksamhetsberättelsen och bokslut för 2017 
Eva Lindgren föredrar verksamhetsberättelsen för 2017 och Ulf Rogberg redogör kort för 
bokslutet för 2017 

Årsmötet beslutar att verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2017 läggs till handlingarna 
8. Revisionsberättelsen 

Revisor Ulf Rogberg föredrar revisionsberättelsen och revisorerna har ingenting att anmärka 
på. Revisorerna Ingemar Wänebring och Ulf Rogberg föreslår att årsmötet beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet för 2017. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017 

Årsmötet beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 



10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 

Henrika Jormfeldt föredrar verksamhetsplan för 2018 och Britt-Marie Lindgren föredrar 
budget för verksamhetsåret 2018 
Diskussion om hur föreningen aktivt kan arbeta för ökat antal medlemmar. En fråga lyfts är 
om vi vågar skriva in ett mål för en ökning av medlemmar under 2018. Med anledning av att 
Psyche är en stor kostnad för föreningen förs även en diskussion om betydelsen av att trycka 
en papperstidning.  

Årsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplan efter ett tillägg att vi sätter ett mål att 
medlemsantalet ska öka med 5 % under 2018. 
Årsmötet beslutar att fastställa budget för 2018 

11. Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2019 
Styrelsens förslag på medlemsavgift är att avgiften ligger kvar på samma nivå som 2018.  
Beslut att avgiften inte förändras utan förblir 325 kr/år 

12. Val av styrelse: 
a) Ordförande 2 år 

Henrika Jormfeldt, omval 2 år 

b) Vice ordförande, 1 år  
 Hanna Tuvesson, fyllnadsval 1 år 

c) Tre ledamöter, 2 år 
Paul Stråby, omval 2 år 
Jenny Molin omval, 2 år 
Joffen Kleiven nyval, 2 år 

13. Val av revisorer: 
a) Val av två ordinarie, 1 år:  

Ingemar Wänebring och Ulf Rogberg 

b) Val av två revisorssuppleanter, 1 år, samt i vilken ordning de ska träda i funktion 
Patrik Dahlqvist Jönsson och Ida Björk. Patrik träder in i funktionen som första 
suppleant 

14. Beslut om valberedningens storlek och val av densamma samt val av den som är 
sammankallande 
Årsmötet beslutade att valberedningen ska bestå av Jörgen Öijervall,  Maria Åhling och Lena 
Elfström. Jörgen Öijervall är sammankallande. 

15. Information och övriga frågor som ställts till styrelsen för beredning 

Henrika avtackar Karl-Henrik Forsman som avgår som ledamot i styrelsen.  
16. Styrelsens förslag till årsmötet 

Henrika presenterar förslag till stadgeändringar och motiv till varför ändringarna bör göras. 
Årsmötet beslutar att stadgarna ändras enligt styrelsens förslag.  

17. Årsmötet avslutas 
Ordförande tackar för aktivt deltagande och avslutar mötet 

 
 
Ordförande  Justerare   Justerare 

 
 
 

Camilla Tellström  Andreas Nilsson Karin Melin 


