
Föredragningslista Narkolepsiföreningen Sveriges årsmöte 9 april 
2022 
 

1. Val av ordförande för mötet. Jan-Olof Torstensson föreslås vara mötesordförande. 
 

2. Styrelsens anmälan av sekreterare.   Styrelsen har utsett Marika Widberg till sekreterare på 
årsmötet 
 
 

3. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).    
 

4. Val av två protokolljusterare och rösträknare.    
 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  Kallelse skickade per epost den 2020-02-03 till 
medlemmarna och därefter påminnelse i varje medlemsbrev.  Kallelse till årsmöte har legat 
på hemsidan från 2020-02-04 
 
   

6. Fastställande av föredragningslista. 
    

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  Har funnits på hemsidan 
sedan 2020-04-02 
 
   

8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret.   Har funnits på hemsidan sedan 2020-04-02 
  

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.   Har funnits på hemsidan sedan 2020-04-02 
 
 

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning. 
  

11. Beslut om disposition av uppkommen vinst/förlust enligt fastställda balansräkning. 
 
  

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.   I revisionsberättelsen 
föreslår revisorn ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. 
   

13. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år.   Styrelsen föreslår oförändrad 
medlemsavgift för 2023. Huvudmedlemsavgift 2023 blir 300 kr. Avgift för medlem under 18 
år inkluderar medlem samt övriga familjemedlemmar (föräldrar och syskon). Avgift för 
medlem över 18 år avser endast medlemmen. Stödmedlemsavgift 2023 är 150 kr. 
 

14. Presentation av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhets-
/räkenskapsåret. 



 
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner från medlemmar. 

a. Styrelsens svar och förslag på inkommen motion från Region Väst.  Motionen och 
styrelsens yttrande har funnits på hemsidan sedan 2020-04-02  
 

16. Val av antal ledamöter i styrelsen.   
 

a. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 9 ordinarie ledamöter och 0 
suppleanter.  

b. Valberedningen föreslår till årsmötet: att Susanne B Olsson, Helena Unée, Jens Gutke 
väljs på 2 år och Ludvig Berggren väljs på 1 år. 

c. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter för en tid av 1 år.  Valberedningen 
föreslår Johan F Lundberg.    

d. minst en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 
ledamöter delta; revisorn skall vara godkänd eller auktoriserad.   Valberedningen 
föreslår revisorn Jan-Åke Ejnarsson, Ejnarsson Revision AB till ordinarie revisor och  
Martin Johansson till revisorssuppleant.     

e. minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
ordförande. Under det gångna året har Margareta Eriksson, Lena Neinhardt och 
Gertie Sääf ingått i valberedningen. Sammankallande har varit Margareta Eriksson. 
 

Styrelsens sammansättning kommande året om årsmötet godkänner förslaget: 
Johan F Lundberg vald till 2023 
Johan Nilsson vald till 2023 
Petr Thuresson vald till 2023 
Marika Widberg vald till 2023 
Charles Olsson vald till 2023 
Susanne B Olsson vald till 2024 
Helena Unée vald till 2024 
Jens Gutke vald till 2024 
Ludvig Berggren vald till 2023 
 

17. Beslut om arvode och ersättningar. Årsmötet föreslås besluta en justering av tidigare 
arvoden och ersättningar enligt valberedningens protokoll från den 23 mars 2022. Detta 
protokoll har funnits på hemsidan sedan 22022 – 04-02. 
 

18. Övriga frågor. 
 
   

19. Mötet avslutas. 


