
Protokoll fört vid Svenska Marfanföreningens digitala årsmöte 13 mars 2021 
 
1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av Karin Olsson 
 
2. Kallelsens godkännande 
Kallelsen har sänts ut i föreningens tidning i stadgeenlig ordning. 
Beslut: 
Att anse att kallelsen har sänts ut stadgeenligt. 
 
3. Val av ordförande för mötet 
Beslut: 
Att välja Karin Olsson 
 
4. Val av sekreterare för mötet 
Beslut: 
Att välja Paula Grandell 
 
5. Dagordningens godkännande 
Beslut: 
Att godkänna dagordningen 
 
6. Val av två justerare som också är rösträknare 
Beslut: 
Att välja Susanne Jakobsson och Helena Bratt 
 
7. Justering av röstlängd 
Alla närvarande som är medlemmar har rösträtt på mötet. 
Beslut: 
Att därmed justera röstlängden. 
 
8. Verksamhetsberättelse 
Karin gick igenom verksamhetsberättelsen. 
Beslut: 
Att lägga berättelsen till handlingarna. 
 
9. Ekonomisk berättelse 
Paula Grandell föredrog den ekonomiska berättelsen. 
Beslut: 
Att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 
 
10. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp. 
 
11. Styrelsens ansvarsfrihet 
Beslut: 
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
12. Stadgeändringar enligt separat förslag från styrelsen i tidningen. 
Beslut:  



Att godkänna ändringarna. 
 
13. Inkomna motioner och förslag 
Inga motioner eller förslag har inkommit. 
 
14. Fastställande av årsavgift för nästkommande år 
Beslut: 
Att behålla nuvarande belopp. 
Medlemsavgiften avseende huvudmedlem 300 kronor samt 50 kr för 
familjemedlemmar på samma adress. 100 kr för stödmedlem och 500 kr eller mer för 
guldmedlem. 
 
15. Verksamhetsplan för 2021 
Beslut: 
Att godkänna verksamhetsplan för 2021. 
 
16. Val av styrelseledamöter  
På grund av inställt årsmöte 2020 har vi i styrelsen som förslag att styrelseledamöter 
väljs på ett år  i taget och att förslag till stadgeändring angående detta görs till nästa 
årsmöte. 
Beslut: 
Att välja Paula Grandell, Christina Kjellström, Ulrika Jivegård och Madeleine Frisk 
från nuvarande styrelse på 1 år. Att som nya styrelseledamöter välja Susanne 
Jakobsson, Ia Hamnered samt Nils-Åke Nielsen på 1 år. 
 
17. Val av ordförande 
Beslut: 
Att välja om Karin Olsson på 1 år. 
 
18. Val av revisor och revisorssuppleant 
Beslut: 
Att välja Helena Egelin till ordinarie revisor och Erik Cardfelt till revisorssuppleant. 
 
19. Val av valberedning 
Beslut: 
Att välja Anneli Jonsson samt Claes Wildar till valberedare för 2022. 
 
20. Övriga frågor 
Fråga om vi hittat ny redaktör efter Emma Åhlén dök upp och Karin Olsson meddelar 
att förslag har kommit in och att styrelsen håller på att se över dessa innan beslut 
fattas. 
 
21. Mötets avslutande 
Karin Olsson avslutade mötet. 
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