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Protokoll från årsmötet 2022-04-09 
 

Förening: RG Aktiv Rehabilitering (RG) 

Plats: Bosön och online via Zoom  

Närvarande: 18 personer varav 17 röstberättigade medlemmar samt 1 anställd. 

Ordförande Thomas Dahlgren öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. 

 

1. Val av mötesordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för årsmötet 
1.1. Val av mötesordförande 

Thomas Dahlgren valdes till mötesordförande. 

 

1.2. Val av mötessekreterare 
Veronika Lyckow valdes till mötessekreterare.  

 

1.3. Val av justerare 
Erik Berntsson och Robert Wallin valdes till justerare. 

 

2. Fastställande av röstlängd 
Röstlängd fastställdes genom upprop av samtliga anmälda. Årsmötet konstaterade 18 

närvarande varav 17 röstberättigade medlemmar samt 1 anställda. 

 

3. Mötets behöriga utlysande samt fastställande av förslag till dagordning 
3.1. Kallelse till mötet i laga ordning 

Kallelse har delgivits i medlemstidningen Kick som utkom till medlemmarna i början 

av februari 2022 samt i nyhetsbrev från december 2021 och februari och mars 2022 

samt på RG:s Facebooksida. Den 24 februari gjordes också ett mejlutskick till alla 

medlemmar som har en registrerad mejladress. Årsmötet förklarades i stadgeenlig 

ordning kallat. 

 

3.2. Fastställande av förslag till dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

4. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret 2021 
Veronika Lyckow föredrog övergripande ur verksamhetsberättelsen. Robert Wallin 

föredrog övergripande om Hjultorget. Thomas Dahlgren föredrog årsredovisningen. 

Mötet beslutade: 

att lägga årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för år 2021 till handlingarna. 
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5. Revisionsberättelse 2021 

Ordförande föredrog revisionsberättelsen. 

Mötet beslutade: 

att lägga revisionsberättelsen för år 2021 till handlingarna.  

 

6. Styrelsens ansvarsfrihet 

Mötet beslutade: 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen för verksamhetsåret 2021. 

 

7. Val av styrelse enligt § 4a 
Ordförande föredrog valberedningens förslag: 

Thomas Dahlgren, ordförande   omval 2 år 
 
Richard Norén, vice ordförande  1 år kvar 
 
Robert Wallin, styrelseledamot  1 år kvar 
 
Peter Sörensen, styrelseledamot  nyval 2 år 
 
Anne Warting, styrelseledamot  nyval 2 år 
 
Katarina Braunerhjelm, styrelseledamot 1 år kvar 
 

Mötet beslutade: 

att välja styrelsen enligt valberedningens förslag.  

 
 

8. Val av revisorer 
Josefine Fors, Grant Thornton, valdes till ordinarie extern revisor. Anette Wilhelm valdes 

till ordinarie föreningsrevisor. Peter Fahlström valdes till revisorssuppleant.  

 

9. Val av eventuella kommittéer, grupper samt valberedning 
9.1. Val av valberedning 
Imre Czifric (1 år kvar), och Anna Olausson (2 år kvar). Nyval Alexander Eriksson. 

 
Årsmötet tackade valberedningen 2021 för deras utmärkta insats. 

 

10. Fastställande av medlemsavgift 
Medlemsavgiften föreslogs oförändrad från föregående år. 

Mötet beslutade: 

att fastställa medlemsavgiften till 250 kr för kalenderåret 2023. 
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11. Arvodessumma för förtroendevalda 
Arvoderingen föreslogs oförändrad från föregående år. 

Mötet beslutade: 

att ordförande ska arvoderas med 5 000 kr för verksamhetsåret 2022. 

att vice ordförande ska arvoderas med 3 000 kr för verksamhetsåret 2022. 

att övriga förtroendevalda inte ska arvoderas för verksamhetsåret 2022. 

 

12. Motioner och propositioner 

12.1 Proposition: stadgeändring ang. röstning  

RG är en nationell medlemsförening och det är önskvärt att medlemmar över hela 
landet kan delta vid årsmötena utan att vara på plats fysiskt. Styrelsen föreslår 
Årsmötet att stadgarna justeras så att medlemmar över 16 år kan representeras 
genom fullmakt och att det klargörs i stadgarna att årsstämma kan hållas både fysiskt 
och digitalt. 
 

 Mötet beslutade: 

att godkänna propositionen enligt styrelsens förslag. Propositionen togs upp på årsmötet 

2021 och godkändes även då. Därmed träder stadgeändringen i kraft då stadgeändringar 

kräver två på varandra följande stämmobeslut. 

Gunilla Åhrén föreslog att styrelsen till nästa stämma tar med sig frågan om hur många 

fullmakter en medlem kan ha med sig till ett årsmöte. Styrelsen tar med sig frågan. 

 

13. Övriga frågor 
Ett förslag kom att styrelsen framöver lägger årsmötet något tidigare så att medlemmar 
som vill närvara på plats hinner med sista bussen tillbaka till Ropsten. 

 
14. Mötets avslutande 

Mötesordförande Thomas Dahlgren avslutade årsmötet och tackade alla närvarande. 

Styrelseordförande Thomas Dahlgren tackade avgående ledamot Eleonor Eriksson och 

Linda Lantz.  

 

 

Thomas Dahlgren   Veronika Lyckow 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

Justeras: 

 

https://sign.visma.net/sv/document-check/1acc48dc-989d-40f3-b0ff-ec8a9e6f23e5

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



   

        Sign:               

 

 

Robert Wallin   Erik Berntsson 

Justerare    Justerare  
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