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Protokoll årsstämma Primagruppen 220421
Plats: Krinolinen stödboende Fredrika Bremers gata 33 129 30 Fruängen
Tid: kl. 18:00-21:00
Närvarande: 17 personer
Mötet inleds med att Elena Nordström berättar om historien om Länkarna
Johanneshov/Primagruppen första 30 år.
1. Mötets öppnande
Åsa Blomqvist öppnar mötet.
2. Frågan om kallelsen till föreningsstämman skett stadgeenligt Kallelsen har skickats
per post/e-post en månad innan stämman. Kallelsen har även publicerats på föreningens
hemsida. Handlingarna har publicerats på föreningens hemsida en vecka innan
stämman. Aviseringar har gjorts på föreningens Facebook sida.
Beslöts att: godkänna kallelsen
3. Mötesformalia; fastställande av dagordningen, val av mötesordförande och
sekreterare samt två justeringsmän
Till ordförande väljs Elena Nordstrand.
Till sekreterare väljs Per Glad och justerare väljs Per-Olof Melander och Madeleine
Fredriksson.
Beslöts att: godkänna dagordningen samt föreslagna personer
4. Upprättande av röstlängd
Per-Olof Melander upprättar närvaroförteckning och röstlängd som uppgår till 17
medlemmar varav 16 har rösträtt.
Beslöts att: godkänna röstlängden
5. Inval av nya medlemmar
Namnen på nya medlemmar lästes upp. Föreslogs välja in de medlemmar som hade de
referenser som stadgarna kräver. 6 medlemsansökningar saknade de referenser som
stadgarna kräver och därför valdes de inte in.
Beslöts att: godkänna 10 nya medlemmar
Camilla Giessel, Christoffer Hagdahl, Rasmus Jansson, Susanne Matthews, Leif
Nordén, Mnase Ogbanizhla, Lena Orning, John Sjögren, Torbjörn Leideborg och Joel
de Jesus Pena Salinas.
6. Årsredovisningen, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse Hålls av Åsa
Blomqvist som avslutar med att det har vänt efter några tuffa år men det är mycket
arbete som återstår.
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7. Ansvarsfrihet för styrelsen godkänns av stämman efter rekommendation av revisor
Lars Karlsson.
Medlemsavgift kvarstår med 100 kr/kalenderår.
Arvode till förtroendevalda förändras inte, se föreningens stadgar.
8. Propositioner: Inga förslag
Motioner: Det hade kommit in ett förslag från en medlem angående samman
sättningen av styrelsen att inga anställda ska sitta med i styrelsen. Anställda inom
föreningen skulle bara kunna vara med som adjutanter. Efter diskussion och öppen
röstning avslog stämman förslaget.
9. Val
Valberedningen har frångått stadgarna i paragraf 18 (mandattiden för styrelseledamöter
är 2 år varav hälften väljs omväxlande vid ordinarie föreningsstämma) för att inte hela
styrelsen skall väljas om nästa år föreslog valberedningen att välja in två av dom
sittande på 1 år.
En medlem hade ett motförslag att dom nya skulle väljas på ett år, efter röstning valde
stämman att gå på valberedningens förslag.
Åsa Blomqvist

Ordförande omval 1 år

Malin Wennström
Ledamot Rehab/Roo Gård omval 1 år
Isabel Jäger Ankarfjärd Ledamot Verksamutvecklare/sjuksköterska sitter 1 år till
Kicki Kristiansson
Ledamot Kvalitetsansvarig omval 1 år
Lars Albinsson
Ledamot IT/marknadsföring Waxholm nyval 2 år
Lisa Tingström
Ledamot Upphandling nyval 2 år
Madeleine Fredriksson

Suppleant Extern stödboende omval 1 år

Lars Karlsson
Revisor omval 1 år
Christer Karlsson Revisorssuppleant omval 1 år
Lotta Wennberg
Valberedningen omval 1 år Sammankallande
Bettan Brandfors
Valberedningen omval 1 år
Jonny Larsson
Valberedningen omval 1 år
Stämman godkänner Valberedningens förslag och Elena Nordstrand klubbar det.
10. Övrigt
Åsa Blomqvist Uppmanade medlemmar att anmäla sig till Dag konferensen på
Tollare kursgård den 5 Maj klockan 08.00-17.00.
Ordförande
Elena Nordström

Protokollförare
Per Gladh

Justerare/medlem
P-O Melander

Justerare/medlem
Madde Fredriksson

www.primagruppen.se
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/aa9198f7-c189-4276-be12-8b7dcd7a99ff

www.vismasign.com

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 2 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/aa9198f7-c189-4276-be12-8b7dcd7a99ff

www.vismasign.com

