NHS/POB

Protokoll från årsmötet 2016 i Nätverket för Hälso- och Sjukvård (NHS)
21 april 2016,
rum Lars Öberg, Academicum, Göteborg
1. Ordföranden Bibbi Carlsson öppnar sammanträdet.
2. Mötet utser Bibbi Carlsson till mötesordförande och Per-Olof Brogren till
sekreterare.
3. Mötet godkänner dagordningen.
4. Av sammanlagt 27 medlemmar är 13 närvarande på årsmötet. Dessutom deltar två
gäster (förteckning, bilaga 1)
5. Mötet utser Hans Andersson och Lena Larsson till justeringspersoner, tillika
rösträknare.
6. Ordföranden och sekreteraren föredrar den från styrelsen före mötet utsända
verksamhetsberättelsen för 2014 (bilaga 2) och kassören den före mötet översända
ekonomiska redovisningen (bilaga 3), varav framgår att underskottet i
verksamheten för 2015 var -1.863,50 kronor och de samlade medlen för överföring
i ny räkning uppgår till 12.230,60 kronor.
7. Mötet beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen;
att godkänna den ekonomiska redovisningen;
att överföra 12.230,60 kronor i ny räkning för 2016; samt
att, under hänvisning till budget för 2016, inte ta ut någon avgift för 2016.
8. Mötet beslutar
att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2013.
9. Lena Larsson föredrar valberedningens förslag till styrelsens sammansättning för
2016 och föreslår omval för styrelsens samtliga ledamöter på ett år.
10. Sedan Axel Bergh och Christer Bergqvist förklarat att de inte står till förfogande
för omval (Christer som adjungerad) beslutar mötet
att till ordförande i NHS utse Bibbi Carlsson för 1 år;
att som programansvarig utse Christian Blomstrand för 1 år;
att som sekreterare utse Per-Olof Brogren för 1 år;
samt
att uppdra åt valberedningen att inkomma med förslag till val av person som
kassör för 1 år.

Dessutom antecknas att Christer Bergqvist uttalar att han är beredd att fortsätta
med uppdraget som webbmaster.
11. Ordföranden Bibbi Carlsson tackar för förtroendet och avslutar årsmötet.
Noteras att i anslutning till årsmötet anordnades medlemsmöte med föredrag av Kent
Johansson.
Vid protokollet:
Per-Olof Brogren

Justeras:

Bibbi Carlsson

Hans Andersson

Bilagor
1. Förteckning över närvarande
2. Verksamhetsberättelse
3. Årsredovisning

Lena Larsson

Bilaga 1 till NHS årsmöte den 21 april 2016
Närvarande medlemmar:
Bibbi Carlsson
Kent Lundholm
Axel Bergh
Christer Bergqvist
Conny Persson
Lena Larsson
Kurt Roos
Olle Stenström
Hans Johanson
Hans Andersson
Christian Blomstrand
Bo Bergman
Per-Olof Brogren
Gäster:
Ingela Björholt
Nils Crona

