Årsmöte i EDS Riksförbund, 2012
Datum och tid: Lördag 6 maj, 2012 kl. 09.30 – 11.30
Plats:
§ 1.

Barnens Ö, Norrtälje
Årsmötets öppnande
Katja öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2.

Årsmötets utlysning
Årsmötet fastställer att årsmötet utlysts på rätt sätt.

§ 3.

Upprättande och fastställande av röstlängd
Genom anmälningarna till årsmöteshelgen fanns röstlängd redan färdigställd vilket
godtogs av årsmötet.

§ 4.

Val av mötesfunktionärer
Till mötessekreterare väljs Claes Holmgren, till justerare och tillika rösträknare Britta
Berglund och Monica Hedman.

§ 5.

Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Karin Lindström.

§ 6.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs av årsmötet.

§ 7.

Verksamhetsberättelse 2011
Den utsända verksamhetsberättelsen bifalls av årsmötet.

§ 8.

Resultat- och balansräkning 2011
Ragnhild berättar att förbundet gick miste om 54 000 kr i fondmedel under förra året
på grund av att de inte rekvirerades i tid. Orsaken var att detta skulle ske vid den tid då
både förbundets kassör och ordförande, båda förbundets firmatecknare, avgick och
ersattes.
Den utsända resultat- och balansräkningen bifalls av årsmötet.

§ 9.

Revisionsberättelse 2011
Den utsända revisionsberättelsen föredras av Karin vilken bifalls av årsmötet.

§ 10. Styrelsens ansvarsfrihet
Enligt revisorernas förslag beslutar årsmötet enhälligt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

§ 11. Stadgeändring
Styrelsen föreslår följande stadgeändringar:
§ 15 Valberedning
Valberedning utses på ett år av årsmötet och den skall bestå av 2 (två)
medlemmar varav en är sammankallande. Suppleant kan väljas. Valberedningen
skall senast 7 (sju) veckor före årsmötet tillfråga de i styrelsen vars mandattid
går ut om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast 5 (fem) veckor före
årsmötet skall valberedningen skriftligt meddela styrelsen sitt förslag.
Kompletteras med:
Förtroendevald styrelsemedlem som vill lämna sitt uppdrag innan
mandatperioden gått ut, ska, minst två månader före årsmötet, skicka en skriftlig
avsägelse till ordförande. Ordförande informerar den som är sammankallande i
valberedningen.
Ändringen av § 15 fastställes av årsmötet.
§ 6 Medlemskap och avgifter
Förbundet är öppet för alla som önskar deltaga i eller stödja verksamheten och
medlem blir den som betalar fastställd årsavgift. Om så ej speciellt uttryckes,
medför eventuella bidrag till föreningen ej medlemskap. Medlemsavgiftens
storlek bestäms vid ordinarie årsmöte och förfaller till betalning i början av
året.
Utträde ur förbundet bör ske skriftligen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid
utträde. Medlem som ej erlagt fastställd avgift i rätt tid, avförs ur registret.
Medlemskap i EDS Riksförbund innebär även att man är personlig medlem i
samarbetsorganet Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Medlemsavgiften till
Riksförbundet Sällsynta diagnoser betalas av EDS Riksförbund.
Kompletteras med:
Utnämnande av hedersordförande och hedersmedlem
Till hedersordförande eller -medlem kallas av förbundet, på styrelsens
hemställan, person som föreningen vill betyga sin aktning. Beslut att antaga
hedersmedlem tas av årsmötet med minst 2/3 majoritet. Till hedersordförande
kan bara kallas en person, som tidigare varit föreningens ordförande.
Hedersordförande eller -medlem har ej rösträtt på styrelsemöten, dock på
årsstämman och erlägger reducerad medlemsavgift.
Samt att första stycket ändras enligt följande för att även innefatta den
reducerade avgiften för hedersmedlem:
Förbundet är öppet för alla som önskar deltaga i eller stödja verksamheten och
medlem blir den som betalar fastställd årsavgift. Om så ej speciellt uttryckes,

medför eventuella bidrag till föreningen ej medlemskap. Medlemsavgifternas
storlek bestäms vid ordinarie årsmöte och förfaller till betalning i början av
året.
Ändringarna av § 6 fastställes av årsmötet.
§ 12. Verksamhetsplan och budget för år 2012
Verksamhetsplanen för 2012 samt budgeten för 2012 föredras och bifalls av årsmötet.
§ 13. Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2013 fastställs till 220 kr.
§ 14. Val av ordförande
Till ordförande för EDS Riksförbund 2012 väljs Katja Holmgren om.
§ 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Enligt valberedningens förslag väljer årsmötet följande personer:
Ordinarie ledamot:
Ordinarie ledamot:
Första suppleant:
Andra suppleant:

Carolina Juntti-Lundqvist
Ragnhild Lindh
Maria Ekstedt
Anneli Bergström

2år (omval)
2år (omval)
1år (nyval)
1år (nyval)

§ 16. Val av revisorer
Årsmötet väljer om sittande revisorer för verksamhetsåret 2012:
Carina Markström
Karl-Erik Bengtsson

1år (omval)
1år (omval)

§ 17. Val av valberedning
Enligt valberedningens förslag väljer årsmötet följande personer:
Britta Berglund, ordinarie ledamot, sammankallande
Tina Feltzing, ordinarie
Nina Frid, suppleant
Maria Lejon, suppleant

1år (omval)
1år (omval)
1år (omval)
1år (omval)

§ 18. Firmatecknare
Fråga om firmatecknare inte bör vara samma som kassör uppkommer. På grund av
föreningens litenhet är detta dock praktiskt.
Årsmötet beslutar att ordförande jämte kassören var för sig har rätt att teckna
riksförbundets firma. Undantaget är om Claes Holmgren väljs till kassör då denne är
gift med ordföranden.
§ 19. Motioner
Inga motioner har inkommit.

Styrelsen lämnar följande proposition:
För att hedra Britta Berglund till dess att hon kan utses till hedersordförande önskar
styrelsen utnämna henne till Eldssjäl. Propositionen godtas enhälligt av årsmötet och
Britta mottar tavlan ”Eldsjäl”, målad av medlemmen Åsa Ljunggren.
§ 20. Övriga frågor
Diskussion om EDS-bladet och styrelsens önskan till ökad inblandning i form av
innehåll från medlemmarna. Redaktören nämner även att det finns risk för att vårens
EDS-blad utkommer något senare än planerat.
Medlem undrar vad EDS Riksförbund konkret gör för att öka kunskapen om EDS
inom sjukvården. Styrelsen berättar att det politiska arbetet sker genom Riksförbundet
Sällsynta diagnoser och att EDS Riksförbund främst arbetar med att anordna
informationsmöten, sammanställa information i form av Min bok om EDS, ge ut
information såsom läkarintyget på webbplatsen samt att förbundet tillsammans med
övriga EDS-föreningar i Norden anordnar den Nordiska EDS-konferensen. Styrelsen
påpekar även att allt arbete inom förbundet sker ideellt.
Medlem undrar över hur arbetet med landstingsenkäten fortskrider. Styrelsen berättar
att nästa steg i projektet är att med enkät till medlemmarna ta reda på dessas syn på
vården för att kunna återkoppla detta till respektive landsting. Detta är dock ett
mödosamt arbete som styrelsen önskar få hjälp med och att projektet har relativt låg
prioritet. Styrelsen påpekar även att Ågrenska numer arbetar med uppdraget om
nationella kunskapscentra, vilket på sikt kan komma att förändra hur vården ser ut.
Medlem undrar över om det finns något EDS-register. Styrelsen svarar att det bästa
register över personer med EDS som finns i Sverige är förbundets egna medlemsregister. Styrelsen påpekar också att detta register dock inte är offentligt samt att det
inte är något krav att ange om man är diagnosbärare till registret. Britta Berglund
berättar att det inte finns något register inom sjukvården och att det register
Socialstyrelsen för över personer som behandlats för Ehlers-Danlos syndrom är väldigt
magert. Detta då man för det mesta behandlas för olika, enskilda symptom och inte
diagnosen som helhet.
Charlotta Greiff berättar om sina planer för framtida arbete inom området EDS.
§ 21. Årsmötets avslutande

Karin Lindström

Claes Holmgren

Mötesordförande

Mötessekreterare

Britta Berglund

Monica Hedman

Justerare

Justerare

