
  org nr897001-5544 

Årsmötesprotokoll  
27 mars 2022 kl. 15.00 via ZOOM 

Närvarande: 

Susanne Nyström, Funktionsrätt Norrbotten 

Tarja Leinonen Catharina Holmqvist 

Carola Andersson Astrid Sundström Lindström (kom kl. 15.45) 

  Ingrid Gustavsson-Kjell Johan Norén  

Göran Stjärnholm Helene Stenbro 

 

 

Före mötet föreläste Helene Stenbro om ämnet ”Autister och arbetslivet”. 

 

 

1. Årsmötet öppnas 

• Vice ordförande Tarja Leinonen förklarade årsmötet öppnat kl. 15:35. 

2. Val av ordförande för mötet 

• Till ordförande för årsmötet valdes Susanne Nyström, som tackade för förtroendet att få 

leda årsmötet. 

3. Val av sekreterare för mötet 

• Till sekreterare för årsmötet valdes Tarja Leinonen. 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

• Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Ingrid Gustavsson-Kjell och Catharina 

Holmqvist. 

5. Fastställande av dagordning 

• Dagordningen fastställdes. 

6. Upprättande och justering av röstlängd 

• Åtta närvarande medlemmar utgjorde röstlängd (alla utom Susanne Nyström). 

7. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

• Kallelse till årsmötet utgick enligt stadgarna 15 dagar före mötesdagen. Kallelsen 

förklarades behörigen utlyst.  

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredogörelse 

• Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen föredrogs och lades med godkännande till 

handlingarna. 

9. Föredragning av revisionsberättelse 

• Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning 

• Balans- och resultaträkningen fastställdes. 

11. Fråga om ansvarsfrihet 

• Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021-01-01—2021-12-31. 

12. Fastställande av medlemsavgift för 2023 

• Mötet beslutade att medlemsavgiften skulle vara oförändrad 220 kr. 

13. Fastställande av ersättningar under innevarande år 

• Oförändrade arvoden till styrelsen dvs 0 kr. 

14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år 

• Verksamhetsplanen och budgeten fastställdes enligt förslag. 
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15. Val av ordförande 

• Till ordförande för 1 år valdes Tarja Leinonen. 

16. Val av övriga styrelseledamöter 

Vid årsmötet 2021 valdes till ordinarie styrelseledamöter på två år Catharina Holmqvist och Carola 

Andersson. Bägge kvarstår till 2023. 

• Astrid Sundström Lindström omval på 2 år (till 2024) 

• Göran Stjärnholm omval på 2 år (till 2024) 

• Anneli Degerman nyval på 2 år (till 2024) 

17. Val av styrelsesuppleanter och fastställande av ordningen för inträde i styrelsen 

Vid årsmötet 2021 valdes till suppleant på två år Åsa Öqvist. Denne kvarstår till 2023. 

• Kerstin Hübinette nyval på 2 år (till 2024) 

• Helene Stenbro nyval på 2 år (till 2024) 

18. Val av revisor och revisorssuppleant 

• Susanne Nyström valdes till ordinarie revisor för 1 år, nyval 

• Styrelse fick som uppdrag att leta efter en suppleant. 

19. Val av valberedning 

• Till valberedning för 1 år omvaldes Ingrid Gustavsson-Kjell (sammankallande), Mats 

Johansson och Johan Norén. 

20. Val av ombud jämte ersättare till riksmötet 

• Till ombud till riksmötet valdes Helene Stenbro. 

21. Behandling av inkomna motioner och förslag framlagda av distriktsstyrelsen och Autism & 

Aspergerförbundets styrelse 

• Det fanns inga motioner. 

22. Mötet avslutas 

• Mötets ordförande tackade för visat intresse från medlemmarna och avslutade årsmötet 

kl. 16.05. 

 

Avtackning 

Styrelsen tackade Susanna Nyström som förtjänstfullt och säkert ledde årsmötet. Tarja Leinonen 

tackade för förtroendet att bli vald som ordförande för kommande året. Tack riktades även till 

valberedningens ordförande och alla de ledamöter och suppleanter som i och med detta årsmöte 

avslutade sitt engagemang i styrelsen.  

 

Ett speciellt tack riktade årsmötet till den tidigare ordföranden Kerstin Hübinette för hennes fleråriga 

och betydelsefulla engagemang för föreningen under många år.  

 

 

____________________________  ____________________________ 

Susanna Nyström, mötesordförande  Tarja Leinonen, sekreterare 

 

____________________________  ____________________________ 

Ingrid Gustavsson-Kjell, justerare  Catharina Holmqvist, justerare 


