
Styrelsemöte Skellefteå Strokeförening, via telefon 2021-03-18 
 
Närvarande 
Roger Wikström, Camilla Stenmark, Birgit Arvidsson, Gunnar Holmqvist, Melker Johnsson 
 

1. Ordförande Roger Wikström öppnar mötet och hälsar alla välkomna till det tänkta 
Teamsmötet som istället blev telefonmöte på grund av ljudproblem. Tips från 
Camilla att ledamöterna skaffar headset. 

2. Dagordning godkänns med en tilläggspunkt (punkt 7) om föreningens skyldigheter 
beträffande skatteavdrag och arbetgivaravgifter för utbetalda styrelsearvoden.  

3. Föregående protokoll godkänns. Årsmötets datum ändrat till den 28 mars kl. 
14.00 via Teams.  

4. Inför kommande årsmöte: Melker kontaktar Sören Boman, Ronny Sandström och 
Birgitta Berg angående Teams eller telefonkontakt vid deltagandet i årsmötet. 
Camilla skickar årsredovisning och verksamhetsberättelse tillsammans med länk 
till Teamsmötet. 

5. Camilla post: En inbjudan till digitalt Zoom-möte den 30 mars kl. 18-20 inför 
invigningen av kulturhuset Sara. Intresserad? Kontakta Camilla. 

6. Ingen post till/från Roger. 
7. Diskussion om föreningens skyldigheter beträffande skatteavdrag och 

arbetgivaravgifter för utbetalda styrelsearvoden. Tolkningen av skatteverkets 
regelverk blev att ett årligt arvode under 1000 kr inte innebär några skyldigheter 
för föreningen. Förslaget från styrelsen till kommande årsmöte blir därför att 
styrelsearvodet ligger fast vid 150 kr/styrelsemöte och närvarande ledamot. Om 
och när årssumman når 999 kr så är det maximala arvodet uppnått. Ett förslag till 
årsmötet är också en gemensam middag, som trivselfaktor, till rimlig och 
försvarlig kostnad en gång per år för styrelsen. 

8. Ekonomi: Plusgiro 48 028:88 Kassa: 530:00 
9. Alla aktiviteter anses pausade fram till augusti 2021. 
10. Hemsidan sköts av Camilla, med viss assistans av Ulrika Lindgren.   
11. Inga rapporter att rapportera. 
12. Övriga frågor: Sökta medel, 6 000:-,  för digitala verktyg och digitalisering av 

kontakten med medlemmar är beviljad. Simone Wahlberg har en 
projektanställning som vi hoppas kunna dra nytta av i ett inledningsskede.  Ett 
initialt möte med henne och eventuell arbetsgrupp planeras till hösten om 
pandemin tillåter. Dessutom finns det mer pengar att söka om projekt kan finnas. 

13. Nästa styrelsemöte torsdag den 29 april kl. 13.00. 
14. Ordförande Roger Wikström tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 
Roger Wikström   Melker Johnsson 
 
 
 
Ordförande    Tillförordnad sekreterare 


