
Protokoll fört vid Skellefteå Strokeförenings årsmöte  
den 28 mars 2021 via Teams och telefon 
 

1. Årsmötets öppnande 
Ordförande Roger Wikström hälsade alla välkomna till ett möte som på grund av 
rådande pandemi hålls på ordentligt väl tilltagen distans och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Parentation 
En tyst minut hölls för att hedra de som gått bort under året. 
 

3. Fastställande av röstlängd 
Camilla Stenmark räknade upp alla deltagare i mötet (9 personer). 
 

4. Årsmötets behöriga utlysande 
Medlemmarna har fått kallelse till årsmötet via brev. 
 

5. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 

6. Val av presidium 
       Årsmötesordförande: Roger Wikström 
       Årsmötessekreterare: Melker Johnsson 
       Justeringsmän tillika rösträknare: Gunnar Holmqvist och Birgit Arvidsson 
 

7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
Verksamhets- och ekonomiska berättelserna kunde läggas till handlingarna utan 
kommentarer. 
 

8. Revisorernas berättelse 
Godkändes utan kommentarer. 
 

9. Styrelsens ansvarsfrihet 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2020. 
 

   10 a. Fastställande av årsavgift 
       Årsavgiften för Skellefteå Strokeförening är oförändrad och följer strokeförbundets  
       avgifter. D.v.s. 215 kr för medlem med tidning, 160 kr utan tidning samt 2750 kr för   
      ständigt medlemskap. 
 
   10 b. Fastställande av styrelsearvode 
        Årsmötet fastställde att arvodet för styrelsemöten ska vara 150 kr/ möte, dock högst   
        999 kr/år.   
 
   11. Val av styrelseledamöter 

Val av ordförande 1 år:   Roger Wikström 
Val av vice ordförande 1 år fyllnadsval:  Gunnar Holmqvist 
Val av sekreterare 1 år:   Melker Johnsson 



Val av ledamot 2 år:    Birgit Arvidsson 
Val av ersättare 1 år:    Gunnel Lilleng Lundström  
Val av revisorer, 2 st. 1 år:   Leif Granlund och Tage Ljungholm 
Val av revisorsersättare 1 år:   Toivo Långström 
Val av 3 ombud till Länsföreningens årsmöte 1 år: Utses av styrelsen 
Val av representant till RåFF:s referensgrupp 1 år: Camilla Stenmark, Roger Wikström 
(ersättare) 
 

   12. Val av valberedning 1 år: Ylva Andersson (sammankallande) och Doris Selin 
 
   13. Övriga frågor 
         Årsmötet beslutade att styrelsen ska få en gemensam måltid, till rimlig och försvarlig 
         kostnad, en gång per år. 
 
    14. Mötets avslutande 
         Mötesordförande Roger Wikström tackade för visat förtroende och intresse och  
         avslutade mötet. 
 
 
Mötesordförande    Sekreterare 
 
 
 
Roger Wikström    Melker Johnsson 
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Gunnar Holmqvist    Birgit Arvidsson 
 
     
     
 
    
 

 


