PROTOKOLL
Årsmöte för Bröstcancerföreningen Olivia i Medelpad 2018, org-nr 889201-2678
den 20 mars 2018
§1

Årsmötet förklarades öppnat av Marica Henriksson

§2

Ett ljus tändes och parentation hölls till minne av avlidna medlemmar

§3

Mötet förklarades behörigen utlyst

§4

Till ordförande för mötet valdes Marica Henriksson

§5

Till sekreterare för mötet valdes Marianne Lundin

§6

Anniqa Pettersson och Camilla Sjödin Nerén valdes till protokolljusterare,
tillika rösträknare

§7

Den föreslagna dagordningen fastställdes

§8

Verksamhetsberättelse för 2017 föredrogs av Marica Henriksson, godkändes
med tillägg av att Surströmmings- och Allsångskväll i september 2017 skrivs in.

§9

Ekonomisk redovisning för 2017 föredrogs av Marianne Lundin, godkändes.

§ 10

Revisorernas berättelse för 2017 föredrogs av Jan-Olov Lundström, godkändes.

§ 11

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017

§ 12

Fastställande av stadgar
Bröstcancerförbundets och anslutna bröstcancerföreningars stadgar uppdaterades och
fastställdes vid förbundets kongress i november 2017. Detta fick till följd att även
bröstcancerföreningarna måste anta dessa stadgar. Marianne Lundin redogjorde översiktligt
för förändringarna. Dessa uppdaterade stadgar fastställdes av årsmötet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 13

Namnändring
Bakgrund till förslag om namnändring som också är beslutat på BROs kongress i november
2016 redovisades av Marica Henriksson resp Marianne Lundin. Föreningens namn fr o m
2018 är Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad. Namnändringen fastställdes.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 14

Camilla Sjödin Nerén föredrog budgetförslag och verksamhetsplanering för 2018, vilka
godkändes.

§ 15

Medlemsavgiften beslutades till fortsatt 150,- för 2019.

§ 16

Val av ordförande
Till ordförande omvaldes Marica Henriksson för ett år.

§ 17

Då ledamöter och suppleanter arbetar på lika villkor i styrelsen, förutom att suppleanter saknat
rösträtt i frågor där omröstning förekommit, beslutades att alla i styrelsen utses som ledamöter
Val till av Ledamöter:
Camilla Sjödin Nerén för ett år
Anniqa Pettersson för ett år
Mona Palander för ett år (fyllnadsval)
Marianne Lundin för två år
Anna Dalebrand för två år
Helene Aspensjö för två år

§ 18

Till revisorer valdes Jan-Olov Lundström och Birgitta Hådén för två år

§ 19

Till valberedning inför nästa årsmöte utsågs Ann Torstensson, Susanne Söder samt Kristin
Håkansdotter Billman

§ 20

Inga Övriga frågor hade uppkommit

§ 21

Årsmötets ordförande Marica Henriksson tackade de närvarande och avslutade årsmötet.

Avgångna ledamoten Maria Lindgren avtackades för sina insatser under det gångna året.

…………………………………………..
Marica Henriksson, ordförande

……………………………………….
Marianne Lundin, sekreterare

…………………………………………..
Anniqa Pettersson, justeras

……………………………………….
Camilla Sjödin Nerén, justeras

