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Årsmötesprotokoll lördagen den 4 Februari2012 i Åbybergskyrkan.

1. Årsmötet öppnandes (13 deltagare)

2. Val av a) ordförande för årsmötet: Claes Oldin valdes till ordfcjrande
b) sekreterare for årsmötet: Sören Wiklund valdes till sekreterare
c) två justerinesmän som tillsammans med mötesordföranden ska justera

årsmötesprotokollet och tillika vara rösträknare valdes Ulf Almgren och Arne
Kristoffersson.

3. Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkändes med tillägg av några övriga frågor.

4. Har kallelse till mötet skett i laga ordning? Ärsmötet godkände att kallelsen skett ilaga
ordning.

5. Verksamhetsberättelse för år 201 1: Sören Wiklund redogiorde för verksamheten under år
2011 enligt utdelad verksamhetsberättelse. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen att
lägga till handlingarna.

6. Ekonomisk berättelse för år 201 1: Sören Wiklund redogjorde ftir det ekonomiska läget enligt
utdelad ekonomisk berättelse. Föreningen har en god ekonomi. Årsmötet godkände den
ekonomiska berättelsen att lägga till handlingama.

7 . Revisionsberättelse för år 201 I : Föreningens revisor" Ulf Almgren, läste upp revisions-
berättelsen och rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen och kassafcirvaltaren
ansvarsfrihet.

8. Ansvarsfrihet for stlrrelsen och kassaförvaltaren: Ärsmötet beviljade styrelsen och
kassaförvaltaren ansvarsfrihet samt fastställde den redovisade balansräkningen.

9. Vid ftjna årsmötet valdes ingen valberedning. Styrelsen har därför fungerat som valberedning
inför årsmötet. Årsmötet valde:

a) Ordförande: Gunnar Råhlander (nyval I år)
b) Sfrelseledamöter:
Arne Hedman (vald för 2011 och2012 vid årsmötet 2011)
Sören Wiklund (vald for 2011 och 2012vid årsmötet 20II)
Ann-Charlotte Granström (omvaL 2 är)
Claes Oldin (nyval2 är)
Apostolis Papakostas (nyval 1 år)
c) Ersättare: Lars Erik Lindqvist (omval I år)

Marianne Olbrant (omval 1 år)
d) Revisor och revisorsersättare:
Nyval av Mikael Gltickman som ordinarie och Ulrika Pousard som ersättare i ett år.
e) Ombud med ersättare att tillsammans med ordförande representera föreningen vid
Läns-FUB:s ombudsmöte lördag den 31 mars. Årsmötet valde Lena virgin, ulf
Almgren, Sten Lindqvist, Maj-Britt Lindqvist, Claes Oldin och Sören Wiklund till
ombud. Sören anmäler de valda till FUB:s ombudsmöte.
Valberedning: Eftersom styrelsen inte hade något förslag till valberedning och ingen
anmälde intresse vid årsmötet får styrelsen i uppdrag att under året utse en ny
valberedning eller själva agera valberedning inför nästa årsmöte.
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10.

I l.

Fastställande av medlemsavgiften för 2013: Med hänsyn till en eventuell förlängning av

aktivitetsprojektet fcjreslår styrelsen en höjning av medlemsavgiften for både huvud- och
familjemedlemskap med 20 kr till 190 kr ftir fullbetalande och 110 kr för familjemedlemmar.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens ftirslag.

Projektet "Rolisare aktiviteter: Tina Ljunggren presenterade sig själv och sitt arbete och
delade ut en sammanställning över befintliga aktiviteter i våra kommuner och i några grann-

kommuner. Ett av målen med verksamheten är att forsöka skapa en fast och regelbunden
mötespunkt för våra vuxna funktionshindrade (t ex som en caföverksamhet).
Även om projektet baruär planerat att pågå t o mjuni överväger styrelsen att förlänga
projektet året ut och försöka hitta finansiering därefter för ytterligare förlängning.

Lena Virgin framförde önskemål om en bocciaverksamhet om det är möjligt.

Vad är föreningens viktigaste uppgifter? Som framgick i senaste medlemsutskick så har
styrelsen i sina diskussioner utan prioritetsordning kommit fram till att följande punkter är de

viktigaste uppgift erna:
- att arbeta för att skapa bättre fritidsaktiviteter för våra funktionshindrade barn och ungdomar
- att arbeta for att skapa bättre fritidsaktiviteter för våra funktionshindrade vuxna som flyttat
hemifrån
- att bearbetavära kommuner för att förbättra villkoren för våra funktionshindrade medlemmar
För detta arbete krävs aktiva kommungrupper som bearbetar kommunledningen utifrån hur det
ser ut i den egna kommunen.
Årsmötet instämde i styrelsens bedömning och styrelsen uppmanas att arbeta vidare och till
nästa årsmöte återkomma i denna fråga och gärna med mera konkretiseringar.

Övriga fråeor:
- Lena Virgin ville bli nominerad till Länsklippans styrelse och årsmötet gav styrelsen i
uppgift att anmäla Lena till detta.
- Lena Virgin ville också bli ftreningens ombud vid nästa Riksstämma. Styrelsen uppmanas
att ta detta i beaktande när frågan blir aktuell.
- Lena Virgin tog åter upp frågan om äldreboende för funktionshindrade och årsmötet
instämde i det behovet och uppmanade kommungrupperna att ta upp frågan i sina respektive
kommuner. Lena uppmanades också att ta upp frågan med sin LSS-handläggare.
- Arne Hedman al'tackade på styrelsens vägnar Apostolis Papakostas för hans insatser som
ordfcirande under många år samt Ulf Almgren för hans arbete som revisor.
- Claes Oldin framförde Täbygruppens tack till Sören Wiklund för hans arbete med att leda
Täbygruppens framgångsrika bearbetning av Täby kommun.

14. Ärsmötet avslutades och följdes av vinterfesten med ca 100 deltagare som njöt av god gröt
och smörgåsar samt kaffe eller saft och pepparkakor. Aja Baja Band framförde en mycket
uppskattad show och spelade medryckande dansmusik för ett fullsatt dansgolv.

Sekreterare Ordförande
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