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Protokoll årsmöte i Narkolepsiföreningen Sverige 9 april 2022 

1. Val av ordförande för mötet. Jan-Olof Torstensson valdes till mötesordförande. 

2. Sekreterare för mötet. Marika Widberg utsågs av styrelsen till sekreterare på 

årsmötet. 

3. Fastställande av röstlängd. Deltagarna och fullmaktstagarna som deltog i mötet 

ropades upp och röstlängden fastställdes. 12 personer deltog på plats i Stockholm 

och 49 deltog via Teams. 

4. Till protokolljusterare valdes Helena Unée och till rösträknare valdes Peter Turesson. 

5. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt. Mötet har utlysts på rätt sätt. 

6. Föredragningslistan fastställdes. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 presenterades. 

8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2021 

presenterades. 

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning presenterades. 

10. Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för 2021. 

11. Beslutades om disposition av uppkommen förlust enligt fastställd balansräkning. 

12. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

13. Medlemsavgiften för 2023 fastställdes till 300 för huvudmedlem och 150 för 

stödmedlem. Avgiften för medlem under 18 år inkluderar övriga familjemedlemmar. 

14. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhets-

/räkenskapsår. 

15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. Motion och svar på motion 

från Region väst finns på föreningens hemsida. 

16. Val av antal ledamöter i styrelsen. 

•  Årsmötet godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 9 

ordinarie ledamöter och 0 suppleanter. 

• Årsmötet godkände valberedningens förslag att välja Susanne B Olsson, Helena 

Unèe, Jens Gutke på 2 år och Ludvig Berggren väljs på 1 år. 

• Årsmötet valde Johan F Lundberg som ordförande för 1 år. 

• Styrelsens sammanställning kommande år: 

o Johan F Lundberg  vald till 2023 

o Johan Nilsson  vald till 2023 

o Peter Thuresson  vald till 2023 

o Marika Widberg  vald till 2023 

o Carles Olsson  vald till 2023 

o Susanne B Olsson  vald till 2024 

o Helena Unée                 vald till 2024 

o Jens Gutke                    vald till 2024 

o Ludvig Berggren   vald till 2023 

• Revisor Jan-Åke Ejnarsson, Ejnarssons Revision AB valdes till revisor och Martin 

Johansson till revisorssuppleant. 

• Årsmötet valde Margareta Eriksson, Lena Neinhardt och Gertie Sääf till 

valberedning för en tid av 1 år. Margareta Eriksson är sammankallande. 
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17. Årsmötet beslutade att justera arvoden och ersättningar till styrelsen enligt 

valberedningens förslag. 

18. Övriga frågor. Inget 

19. Mötet avslutades efter 1 timma och 9 minuter. 
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