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2021 erc representantskapsmote har skett genom postrostning. Samtliga ombud har fett
handlingar hemskickade, per post eller per mejl, for att kunna delta i representantskapsmotet.
Motespresidiet har genom ett rysiskt mote gatt igenom alla inkomna postroster och avhandlat
dagordningen.
Lordagen den 20 mars klubbade motesordforande Lofta Hakansson igenom valberedningens f0rslag
som bifolls enhalligt och den inkomna motionen beslutades att skickas vidare till
Rerumatikerforbundets arsstamma.

RepresentantskapsmOtets 6ppnande
Motesordforande Lotta Hakansson forklarar motet oppnat.

$ 1. Friga om m6tet kallats istadgeenlig tid och ordning
lnga synpunkter har inkommit. Laggs till handlingarna

S 2. Faststellande av rdstlangd
Rostreknarna besl6t

atl faststalla rosflangden till 46 rostberattigade

S 3. Faststallande av dag- och arbetsordning
lnga synpunkter har inkommit. Laggs till handlingarna

s4.
Val av mdtespresidium
Motet besl0t via postrost

aft till motesordforande valja Lotta Hekansson
afi till mdtessekreterare valja Linda Nordqvist
att till protokolljusterare val.ia Rebecka Glaser och Malin Lind
aft till rostraknare valja Rebecka Glaser och Malin Lind

S 5, Verksamhets-, ekonomi, och revisionsberlttelse
lnga synpunkter har inkommit. Laggs till handlingarna.

$ 6. Beslut om ansvaEfrihet
Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet f0r styrelsen. lnga synpunkter har inkommit.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet for det gengna aret.

S T.Beslut om arvoden, rcseersattningar, traktamenten och riktlinjer fOr dessa
Valberedningen fOreslar of6randrade arvoden. lnga synpunkter har inkommit.

Valberedningens ft rslag bitalles.

S 8. Beslut om verksamhetsplan och budget f6r 2021
lnga synpunKer har inkommit.

Styrelsens forslag bifalles.
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g.Beslut om antal ledamoter i styrelsen

Valberedningen foreslir att styrelsen ska besti av sju ordinarie ledamoter och ingen ersetare
Valberedningens forslag bifalles.

$ 10. Val av:

a) ordfdrande - ej val, Monica Rosenblom har 1 er kvar av mandatperioden.

b) kassiir - Valberedningen foreslar:
Omval av lngvor Thoren till kassor for en tid om 2 ar
Bifalles.

c) Ovriga ledam6ter, mirct 4. Valberedningen f0reslAr:

Omval av Gunnel Jon3son till styrelseledamot for en tid om 2 ar.
Omval av Bitte Wallin till styrelseledamot fdr en tid om 1 ar.
Nyval av Carina Forsberg till styrelseledamot for en tid om 1 er
Nyval av Lena Berg till styrelseledamot for en tid om 1 6r.

Bifalles. lnga ovriga synpunkter har inkommit pa val av ledamoter.

d) Val av Wa rcvisorer och en ersaftare
Valberedningen fOreslar:

Mia Thegel, sammankallande - I Ar kvar av mandatperioden.
Omval av Henrik Sundstrom till revisor for en tid om 2 er.
Omval av Lotta Karger till ersettande revisor for en tid om 2 ar

e) Fiirbundssuimmoombud och e]sattar€
Valberedningen foresEr 9 ordinarie ombud till forbundsstamman. Monica Rosenblom. lngvor Thoren. Gunnel Jonsson. Bitte Wallin. Gun Lingbert (styrelsens forslag). Mia Thegel. Carina Forsberg. Lena Berg. Henrik Sundstrom

Valberedningen foreslar 3 ersattiare till forbundsstamman. Lotta Karger. Mona Rosendahl. Lennart Lindahl

0 Till valber€dning pi ett ir fdreslis omval pir cun Lingbcrt (sammankallande)
Bifalles.

S 11. Motioner
En motion har inkommit: Digitala underskrifter.
Mdtet ar enhdlligt och tillstyrker att senda motionen vidare till Reumatikerfdrbundets stamma

$ 't2. Frigor att uppdra till styrelsen
En inkommen ft3ga till styrelsen: Anordna digitala treffar tillsammans med foreningsstyrelsema, f6r att
fa ut tips och ideer men frambrallt se att vi lar kanna varandra battre. Pe se saft kanske vi alla far ett
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Ledamot Mona Andersson - ett ar kvar av mandatperioden.
Bifalles.



battre samarbete mellan distrikt och foreningama och foreningama emellan. Ett inte sa kostsamt satt
att ses.

S 13. Avslutning
Lotta Hakansson tackar for fortroendet att leda areE representantskapsmote och darmed avslutas
2021 ers representantskapsmote.

Vid protokollet

Lotta m6tesordfOrande Linda Nordqvist,

Malin protokolljusterare Rebecka Glaser, protokolliusterare
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