Nationellföreningför Seniorpsykologer,
SverigesPsykologförbund
Protokoll från årsmöte via Zoom 2020-09-25, kl 15.00-16.00
Närva .rande: 23 personer en ligt bilaga (från Margreth Reiniusson)

§1 Mötets öppnande
Föreningens ordfö rande Gunvor Bergquist gjorde en kort tillbaka blick om skälen till att
årsmötet blivit framflyttat på grund av Corona-pande min. Hon hälsade alla närvarande
välkomna till det allra första digitaliserade årsmötet via Zoom.
§2 Val av ordförand e för årsmötet
Anders Hall borg valdes till ordföra nde för mötet.

§3 Val av protokollförare för å rsmöt et
Margareta Sanner valdes till sekretera re för årsmötet (deltog i mötet t.o.m. § 11) På grund av
teknik-stnil fr.o.m. § 12 valdes Britt Wiberg att fullfölja sekreterarup pdraget.

§4 Fastställande av föredra g:ningslista
Föredragnin gslistan fastställdes.

§5 Mötets stadgeenliga utlysande.
Enligt stadga rna skall årsmö tet utlysas 30 dagar innan det äger rum. Utlysn ing skedde via etidningen med mer än 30 dagar innan . Därmed ansågs årsmötet vara stadgeenl igt utlyst.

§6 Val av två j usteringspersoner.
Lars Ahlin och Britt W iberg utsågs till justeringspersoner .

§7 Upprättande av röstlän gd sker genom anmälan och uppkoppling .
Margreth Reiniusson bekräftade att anmälan till Zoom-mötet och uppkoppling av medlemmar
överenss tämmer. Närvarande medlemmar som har rösträtt är 21 personer t.o.m. §7 och för
återstående paragrafer är 23 personer närvarande.

§8 Sty relsens verksamhetsberiittelse
Föreningens ordförande Gunvor Bergquist informerade att verksarnhets berättclsen har
publicerats vid två tillfällen; senast i e-SeniorPsykologen(1\rgång 23, Numme r 3 :2020). Hon
berättade att styre Isen har beslutat om revision av namnen på regionerna och att de nu
benämns utifrån följande universitetsstäder: Region Umeå, Region Uppsala, Region
Stockholm, Region Lund och Region Göte borg. Detta har också synliggjorts i

SeniorPsykologen.

§9 Ekonomiskredogörelse
Föreningens kassör Gunilla Eriksson redogjorde för resultat- och balansräkningen. Den
ekonomiska redogörelsen lades till handlingarna.
§I O Re,.,isorernas berätte lse

Revisionsberätte
lsen upplästesav Hans-Olof Lisper.Hanpoängteradebetydelsenav att "hålla
i och inte släpa efter" med fakturor samt ansåg att föreningens överskott skulle kunna gynna
regionerna, vilka idag far 1000:-/år. Frågan hänsköts till styrelsen. Revisorernas berättelse
lades därefter till handlingarna.
§11 Fråga om ansvarsfr ihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret enligt revisorernas
förslag.

§12 Val av ordförand e
Gerty Fredriksson redovisade valberedningens förslag. Gunvor Bergquist valdes till
ordförande med en mandatperiod av ett år.

§13 Val av styrelse ledamöter
Gerty Fredriksson redovisade valberedningens förslag:
Sven-Erik Daltlgreo, Göteborg - omvaldes med en mandatperiod om två år (har suttit i
styrelsen utifrån fyllnadsval på en är)
Carina Folkesson, Umeå- nyval med en mandatperiod om två år
Ewa Palmer Wikdahl, Lund - nyval med en ma11datperiod om två år

Varje nominerad styTelseledamot ombads att ge en presentation av sig själva och därefter
invaldes dessa tre nya styrelseledamöter.
§14 Val av två revisorer, jämte suppl eant
Hans-Olof Lisper och Birgit Hansson, omvaldes till revisorer med en mandatperiod av ett å.r.
!fans Åberg omvaldes till revisorssuppleant med en mandatperiod av ett år.

§15 Val av valberedning
Sinande valberedning (Gerty Fredriksson, Anna Lindström Chylicki och l.ngcla Palmer)
omvaldes på ett år.

§16 Beslut om medlemsavgift
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag om en oförändrad avgift av 156 kronor att
gälla för budgetåret 2020. Denna ojämna summa är en konsekvens av att Medlemsservice på
Psykologförbundet nu ansvarar för medlemsavgiften, vilken tas ut månadsvis (13 kr/månad) i
samband med fackföreningsavgiften till Psykologförbundet.

§17 Motioner inkomna till styrelse n

Inga motioner hade inkommit.
§18 Övriga frågo r

föreningens ordllirande Gunvor Bergquist uttryckte tack med en blomsterbukett från egen

trädgårdtill de avgående styrelseledamöternaLars Ahlin och Britt Wiberg för deras arbete i
styrelsen . Avtackningsgåvor kommer att skickas till dem via posten. Hon uttryckte även
U!cksamhet omkring att de båda kommer alt fortsätta arbeta i en redaktion skonunitte för

SeniorPsykologentillsammansmed redaktör Ann Valentin Kvist.
§19 Årsmötet avslutas
Ordföranden för mötet avslutade årsmötet . Dock gjorde detta digitala möte att de!U!garna

dröjdesig kvar i Zoom några minuter innan vi tackade varandraoch släcktened
dato rskännarna.

Vid protokollet 2020-09-25
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