
 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL  
 
Protokoll fört vid Bröstcancerföreningen Hallands årsmöte den 12 mars 2022.  

Årets årsmöte genomfördes i digital form som en försiktighetsåtgärd på grund av 
den pågående Corona-pandemin. Samtliga medlemmar informerades om hur 

årsmötet skulle genomföras bland annat genom en speciellt utskickad inbjudan. 
Medlemmar som så önskade fick årsmöteshandlingarna hemskickade och gavs 

möjlighet att lämna synpunkter till samtliga handlingar och ta ställning till 
styrelsens förslag. Handlingarna finns även på vår hemsida. Sista datum för 
synpunkter var den 4 mars.  

5 medlemmar har besvarat inbjudan. 4 av dessa medlemmar fick länkar till 
Microsoft Teams-möte och 3 medlemmar deltog, 1 medlem på plats i Björkäng.  
1 medlem har kommenterat årsmöteshandlingarna och samtyckt till alla förslag. 

Närvarolista bifogas. 
 

 
§ 1 Årsmötets öppnande  
Mötet öppnades av Monica Weiland. 

§ 2 Årsmötets utlysande  

Information med preliminär tidpunkt lämnades i tidningen Johanna nr 4/2021.  
Inbjudan fanns i tidning Johanna nr 1/2022 som kom i slutet av januari. 

Därutöver skickades en inbjudan per post i mitten av februari. 
Därmed uppfylls kravet enligt vår förenings stadgar.  

§3 Val av ordförande för mötet  

Carin Magnusson valdes till ordförande.  

§ 4 Val av sekreterare  
Eva Mattsson valdes till sekreterare. 

§ 5 Val av justerare 
Kristina Gustavsson och Heinz Martini valdes till justerare. 

§ 6 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  

§ 7 Verksamhetsberättelse 2021  
Verksamheten har präglats av de pandemirestriktioner som gällt under 2021. De 

flesta medlemsaktiviteter under våren fick ställas in. Under höstens senare del 
var aktiviteterna igång.  

Inga kommentarer gällande verksamhetsberättelsen har inkommit.  
Verksamhetsberättelsen godkändes.  
 

§ 8 Ekonomisk redovisning 2021.  
Inga frågor, kommentarer eller övriga synpunkter har inkommit.  

Den ekonomiska redovisningen godkändes.  



 

§ 9 Revisorernas berättelse  
Föreliggande revisionsberättelse föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.   

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  

Inga synpunkter har inkommit och mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet 
för 2021 års verksamhet.  

§ 11 Verksamhetsplan 2022  

Verksamheten inriktas  
- stöd till medlemmar,  
- insamling av medel till forskning, 

- information, 
- medlemsaktiviteter.  

Verksamhetsplanen godkänns.   

§ 12 Medlemsavgift 2023 
Förslaget är att medlemsavgiften skall vara oförändrad 200 kr/år.  
Beslutades om oförändrad medlemsavgift.  
 
§ 13 Budgetförslag 2022  

Det är budgeterat minusresultat.  
En fråga kom upp gällande det kommunala bidraget som finns upptaget trots att 
föreningen är en regional förening. Det är Kungsbacka som ger kommunalt 

bidrag.  
Budgeten godkändes.  

§ 14 Stadgeenliga val  
Styrelsen har 

- 1 ordförande vald på 1 år Monica Weiland – Varberg 

- 3 ledamöter är valda till 2022: Ann-Kristin Asklund – Laholm, Eva 
Mattsson – Halmstad och Birgitta Bylund – Varberg. 

- 3 ledamöter är valda till 2023: Monica Lindberg – Halmstad, Helena 

Nyman Bengtsson – Falkenberg och Louise Larsson – Ullared.   
 

a. Till ordförande för en tid av 1 år föreslår valberedningen Monica Weiland. 
Monica Weiland valdes till ordförande för en tid av 1 år.  

b. Val av 3 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år: Valberedningen föreslår 

omval av Eva Mattsson, nyval av Natascha Heidari – Halmstad och Elisabet 
Eftring - Steninge. Eva Mattsson, Natascha Heidari och Elisabet Eftring 

valdes till ledamöter för 2 år.   
c. Val av revisor för 2 år. Valberedningen föreslår omval av Bert-Göran 

Persson. Bert-Göran Persson valdes som revisor för 2 år. 

d. Fyllnadsval av 1 ledamot att ersätta Monica Lindberg på 1 år. Mötet 
föreslog Gun Engström – Falkenberg, som fanns på plats och accepterade 

nomineringen. Mötet valde Gun Engström till ledamot för 1 år.   
e. Val av valberedning. 3 ordinarie ledamöter väljs för en tid på 1 år. Förslag 

om omval av valberedning Kristina Gustavsson – Varberg och Ragnhild 

Oscarsson – Halmstad. Mötet valde Kristina Gustavsson och Ragnhild 
Oscarsson och lämnade den tredje platsen vakant tills vidare. 

  



 

§ 15 Årsmöte 2023 
Plats och form för årsmöte 2023 lämnas till styrelsen.   

 
§ 16 Övriga frågor  
En fråga från Heinz Martini gällde huruvida föreningen planerade några aktioner 

med tanke på att det är valår. Styrelsen kommer att ta beakta frågan.   
 

§ 17 Parentationer 
En kort minnesstund för att minnas våra medlemmar som lämnat oss. 
 

§ 18 Avtackning 
De ledamöter som avgått under tiden då vi haft digitala årsmöten kommer att 

avtackas vid ett senare tillfälle. 
  
§ 19 Avslutning  

Carin Magnusson avslutade mötet.  
 

 

Eva Mattsson     Carin Magnusson  

Sekreterare     Ordförande 

 

 

Kristina Gustavsson    Heinz Martini 

Justerare     Justerare  
 


