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         PROTOKOLL  

         Sammanträdesdatum     Sida 

         2016-02-15  1(4) 
         Fört vid Beteckning: 

          Årsmöte 2016 
 

 

 

 

Plats och tid: 

Psykologförbundet, Vasagatan 48, Stockholm 15.00-16.00 
 

Närvarande: 

Närvarolista bifogas 
 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Patrik Nyström förklarade årsmötet öppnat. 
 

 

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän 

Årsmötet beslutar att utse Patrik Nyström till mötesordförande, Line Uski Torpe till 
mötessekreterare och Amanda Johansson till justerare av årsmötets protokoll. 
 

 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Årsmötet beslutar att fastställa dagordningen.   
 
  

§ 4 Anteckning av röstberättigade deltagare 

Åtta av nio stycken närvarande (se bifogad närvarolista) är röstberättigade.    
 

§ 5 Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse  

Mötesordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för 2015.  
 
Årsmötet beslutar att ett punkt bör tilläggas till verksamhetsberättelsen som sedan kan 
godkännas och läggas till handlingarna. 
 
Patrik reviderar verksamhetsberättelsen och skickar sedan ut den till föreningens 
medlemmar. Line ansvarar för att den läggs ut på hemsidan. 
 
På grund av kassörbyte har föreningens nya kassör Amanda Johansson har inte hunnit 
färdigställa och skicka ut bokslutet för 2015 till medlemmarna innan årsmötet. Amanda 
gick genom årets ekonomiska verksamhetsberättelse.  

 
Revisor Gunnar Aronsson gick igenom revisionsberättelsen. Revisorn har inte funnit 
anledning till anmärkning av räkenskaperna eller verksamheten i övrigt. Han 
rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen. 
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Årsmötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 2015. 
 
Vi tackade alla varmt Gunnar Aronsson för det arbete han gjort som revisor. 
  

§ 6 Beslut om medlemsavgift och giltighetstid  

Årsmötet beslutar att årsavgiften för 2017 för ordinarie medlemmar ligger kvar på 250 
kr samt att årsavgiften för stödmedlemmar ligger kvar på 300 kr. 
Studerandemedlemskap fortsätter att vara gratis. 
 
 

§ 7 Behandling av inkommande ärenden  

Inga inkomna ärenden 
 

 

§ 8 Val av föreningsordförande  

Patrik Nyström har i tid meddelat valberedningen att han lämnar ordförandeposten. 
Lena Hammarbäck föredrog valberedningens förslag att Stefan Blomberg tar över 
ordförandeskapet i föreningen. 
 
Årsmötet beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Stefan Blomberg 
som ordförande för det kommande verksamhetsåret. 
 
 

§ 9 Val av styrelseledamöter 

Lena Hammarbäck föredrog valberedningens förslag. Förslaget är att utöka styrelsen 
med två nya medlemmar så att fler prioriterade arbetsområden hinns med.  
 
Årsmötet beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja som ordinarie 
ledamöter för det kommande verksamhetsåret: 
 
Alex Pimenta 
Carl Åborg 
Amanda Johansson 
Karin Karlström 
Patrik Nyström 
Line Uski Torpe  
Maria Karnell  
Lina Södergren 
 
Fem av ledamöterna har ingått i styrelsen för föregående år. Tillkommer gör tidigare 
ordförande Patrik Nyström som sitter kvar i styrelsen, helt nya styrelseledamöter blir 
Maria Karnell och Lina Södergren som blir studentrepresentant i styrelsen 
 
Uppdrag inom styrelsen, utöver ordförande, fördelas på förstkommande styrelsemöte. 
 
 

§ 10 Val av revisor 

Lena Hammarbäck föredrog valberedningens förslag att Gunnar fortsätter som 
revisor.  



 
 
 

Sveriges förening för Arbets-         Årsmötesprotokoll 2016                                     

 och Organisationspsykologer                                                                                         

  

3 

 
Årsmötet beslutar att välja Gunnar Aronsson till revisor även för det kommande 
verksamhetsåret.    
 
  

§ 11 Val av valnämnd till nästa årsmöte  

Årsmötet beslutar att välja Lena Hammarbäck till valberedning inför nästa årsmöte. 
 
 
§ 12 Mötet avslutas 

Mötesordföranden tackade alla för engagemang och deltagande och avslutade därefter 
årsmötet. 

 
 
 
 

Sekreterare:    Justeras: 
 
 
 
Line Uski Torpe    Amanda Johansson  
 
 
 
Ordförande:      

 
 
 

Patrik Nyström     
 
 


