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Intyg från rösträknare. 

I slutet av juni erhöll samtliga medlemmar, via posten och e-mail, inbjudan och röstkort 

gällande verksamhetsåret 2019. På grund av Corona epidemin använde föreningen 

tekniken med poströstning. Röstkortet innehöll samtliga aktuella beslutspunkter i 

årsmötet 14 mars 2020 gällande verksamhetsåret 2019. Av föreningens 192 medlemmar 

avlade 43 stycken sina röster genom att skicka in sina röstkort. Samtliga  handlingar 

fanns tillgängliga på föreningens hemsida men kunde även beställas från föreningen.  

Sammanställning av svaren från Röstsedel.  

1. Jag godkänner mötets behöriga utlysande 2020, dvs till årsmötet den 14 mars 

2020 samt godkänner dagordningen. 

 

Antal Ja  - 43             Antal Nej -0  

 

2. Mötesfunktionärer: Som mötesordförande och mötessekreterare föreslås Britt-

Marie Rosell och Alexander Andevall Mårtensson samt till att justera protokollet 

tillika rösträknare föreslås Camilla Andevall och Charlotta Rosell. 

Jag godkänner ovanstående förslag: 

 

Antal Ja  - 43             Antal Nej -0  

 

3. Jag godkänner verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och 

revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. 

 

Antal Ja  - 43             Antal Nej -0  

 

4. Jag anser att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas 

förslag i revisionsberättelsen.  

 

Antal Ja  - 43             Antal Nej -0 

 

5. Jag godkänner 2020 års verksamhetsplan och budget  

 

Antal Ja  - 43             Antal Nej -0 

 

6. Jag godkänner valberedningens förslag till styrelse och revisorer.  

 

Antal Ja  - 43             Antal Nej -0 
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7. Jag godkänner förslaget till valberedning.  

 

Antal Ja  - 43             Antal Nej -0 

 

Övrigt som jag velat diskutera på årsmötet och som jag önskar att det tas upp vid 

kommande möten: 

➢ Önskemål att vi FH Magasinet uppstår eller att föreningen får möjlighet till 

bättre exponering i Riksföreningen HjärtLungs tidskrift Status.  

Inger Rosengren. 

 

➢ Vilken uppföljning har socialstyrelsen haft gällande implementeringen av 2015 

års FH-Hjärtriktlinjer.  

Lars-Gunnar Larsson. 

 

 

Gunnar Karlsson 

Kassör 

 

 


