
 
 

Protokoll för Salts årsmöte 2010 
 
Plats:  Sporthallen, Kalmar 
Tid:  14 maj 2010 
Närvarande:  46 röstberättigade ombud 
Paragrafer: § 1-18 
 
 
 
 
 

Underskrifter: 
 
 
  
 _____________________________ _____________________________ 
 Jonas Nordén Sara Starfelt  
 (ordförande) (vice ordförande) 
  
 
 
 _____________________________  
 Sara Elovsson  
 (sekreterare)  
 
 
 Justeras: 
  
  
 
 _____________________________ _____________________________ 
 Petter Johansson Henrik Säll 



§ 1 Årsmötet öppnas.  
Salts styrelseordförande Elin Risberg öppnade mötet. 

 
§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.  

Röstlängden fastställdes till 46 röstberättigade ombud. 
 
§ 3 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet. 
  
 Årsmötet beslutar:  
 att välja Jonas Nordén till mötets ordförande, Sara Starfelt till mötets vice  
 ordförande och Sara Elovsson till mötets sekreterare. 
 Dessutom Olof Edsinger som bisittare. 
 
§ 4 Val av justeringspersoner och rösträknare. 
  
 Årsmötet beslutar:  
 att välja Petter Johansson och Henrik Säll till justerare av årsmötets protokoll.  

att välja Lukas Bergner, Maria Berhé, Michael Rastas och Gustav Swedberg till 
rösträknare.  

 
§ 5 Godkännande av kallelsen till årsmötet. 

Kallelse har publicerats i Budbäraren nr 12/09.  
  
 Årsmötet beslutar: 
 att godkänna kallelsen till årsmötet.  
 
§ 6a) Godkännande av dagordning. Allmän information. 
 Tillfälle finns att nominera nya kandidater till styrelsen under pausen. 
 Tillägg föreslås till §16 Övriga frågor 

1. Information om Patrullriks 2011. 
  
 Årsmötet beslutar: 
 att godkänna dagordningen med ovan nämnda tillägg.  
 

b) Paus 
 Mötet ajourneras 20 minuter för en glasspaus tillsammans med barnens konferens. 
 
§ 7 Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2009. 

a) Verksamhetsredovisning. 
Till alla ombud har skriftlig verksamhetsredovisning skickats. 
Ett bildspel visas upp som en sammanfattning av vad som hänt under året. 
 
Årsmötet beslutar:  
att godkänna verksamhetsredovisningen för 2009 och lägga denna till handlingarna. 

 
b) Ekonomisk redovisning. 

Salts generalsekreterare Olof Edsinger redogör för årsredovisning och utfall för 2009, 
samt för budgetprognos för 2010. 
 
 



Årsmötet beslutar: 
att fastställa balans- och resultaträkningen för 2009 och lägga denna till handlingarna. 
att lägga budgetprognosen för 2010 till handlingarna. 
 

§ 8 Revisorernas berättelse. 
 Vice mötesordförande läser upp revisionsberättelsen. 

 
Årsmötet beslutar: 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

 
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet.  
  
 Årsmötet beslutar: 
 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 

§ 10 Val av ledamöter till Salts styrelse. 
  
 I tur att avgå är följande ledamöter: 
 Olof Forslund 
 Martin Gunséus 
 Inger Karlsson 
 Joel Lindén  
 Magdalena Omnell 
 Kristian Tyrberg 
 
 Av dessa ställer Joel Lindén och Magdalena Omnell upp för omval. 
 
 Dessutom behövde Anna Persson lämna sitt styrelseuppdrag i förtid. 
 

De kvarvarande styrelseledamöterna presenterar sig. Joel Elovsson presenterar 
valberedningens förslag på styrelse.  

 
 Följande är valberedningens förslag: 
 Johanna Björkman 
 Joel Lindén 
 Christian Litte  
 Annika Nilsson 
 Magdalena Omnell 
 Fannie Thomasson 
 
 Under årsmötet nomineras även: 
 Petter Johansson 
 David Jönsson 
 Marie Larsson 
 Malena Nilsved 
 Tina Nordström 
 
 Plädering för de nominerade sker genom att de som vill går fram till mikrofonen och 
 pläderar för de personer de vill. 
 



 Årsmötet beslutar: 
 att pläderingstiden begränsas till 30 sekunder. 
 Årsmötet beslutar: 
 att välja följande personer till Salts styrelse: 
 
 På två år: 
 Johanna Björkman 
 Joel Lindén 
 Christian Litte 
 Malena Nilsved 
 Magdalena Omnell 
 Fannie Thomasson 
 

 På fyllnadsval ett år: 
 Annika Nilsson 
 

 44 personer har avgett giltiga röster. 
  
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan för 2010-2011. 
 Styrelseordförande Elin Risberg redogör för Salts verksamhetsplan för 2010-2011. 
 

 Årsmötet beslutar: 
att godkänna verksamhetsplanen för 2010-2011  

 

§ 12 Fastställande av rambudget för 2011. 
Olof Edsinger redogör för rambudget 2011.  
Ett förtydligande till budgeten är att Patrullriks 2011, med undantag för en buffert på 
100 000 kr, ligger utanför denna budget. 

  
 Årsmötet beslutar: 
 att fastställa rambudget för 2011. 
 
 En kollekt tas upp till Salts arbete. 

 
§ 13 Motion om system för lägeranmälningar 
 Motionärerna redogör för motionen. David Larsson redogör för styrelsens svar. 
 
 Årsmötet beslutar: 

att Salt – barn och unga i EFS senast vid 2011 års utgång ska ha ett väl fungerande 
och enkelt administrerbart system för lägeranmälningar. Dock med hänsyn till vad 
ekonomin medger. 

 
§ 14 Val av tre revisorer med suppleanter för nästa räkenskapsår. 
  
 Årsmötet beslutar: 

att välja Gunnar Jonsson som ordinarie med Inger Öhman som suppleant,  
Ulf Jonsson som ordinarie med Sven E Johansson som suppleant 
samt Marianne Stohr som ordinarie med Lars Niklasson som suppleant.  
Detta under förutsättning att samma personer väljs av EFS årsmöte. 

 



§ 15 Val av valberedning för 2010-2011. 
  
 Årsmötet beslutar: 
 att välja följande personer till valberedning: 
 Norrbotten: Jonas Carlzon (ordinarie), Anton Björkman (suppleant) 
 Västerbotten: Anna Sehlberg (ordinarie), Maria Berhé (suppleant) 
 Mittnorrland: Jonas Byström (ordinarie), Johan Färnkvist (suppleant) 
 Mittsverige: Elsie-Britt Elf (ordinarie), Marie Larsson (suppleant) 
 Väst-Sverige: Kristian Tyrberg (ordinarie), Josef Egfors (suppleant) 
 Sydöst-Sverige: Christine Litte (ordinarie), Henrik Säll (suppleant) 
 Syd-Sverige: Malin Söderstjerna (ordinarie), Sara Johansson (suppleant) 
 
§ 16 Övriga frågor. 

Nanne Näslund, Robert Campbell-Sjödin och Erik Nilsson informerar om Patrullriks 
2011. 

 
 
§ 17 Tack till avgående styrelseledamöter. 

Styrelseordförande Elin Risberg avtackar de avgående styrelseledamöterna Olof 
Forslund, Martin Gunséus, Inger Karlsson, Anna Persson och Kristian Tyrberg. 

 
§ 18 Mötet avslutas. 
 Mötet avslutas med bön. 
 
 


