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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

Protokoll fört vid Bröstcancerföreningen Hallands årsmöte den 21 mars 2021. 

Årets årsmöte genomfördes i digital form eftersom de restriktioner som gäller på 

grund av Corona-pandemin inte tillåter att vi träffas. Samtliga medlemmar 

informerades om hur årsmötet skulle genomföras i inbjudan i tidningen Johanna; nr 

1 2021. 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 12 mars. 

12 medlemmar har besvarat inbjudan, lämnat synpunkter, kommentarer och tagit 

ställning till styrelsens förslag. 4 av dessa medlemmar deltog i det digitala mötet. 

Samtliga inkomna synpunkter har beaktats. Närvarolista bifogas. 

 

§ 1 Årsmötets öppnande Mötet öppnades av Monica Weiland. 

§ 2 Årsmötets utlysande Information med preliminär tidpunkt lämnades i julbrevet 

2020. Inbjudan fanns i tidning nr 1/2021 som kom i slutet av januari. 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 Britta Perinde och Kristina Gustafsson valdes till justerare 

§ 6 Godkännande av dagordning De medlemmar som har hört av sig har godkänt 

utsänt förslag. 

§ 7 Verksamhetsberättelse 2020 Beskrivningen i avsnittet om tidningen skrivits om 

och förtydligats efter synpunkter från en medlem. 

I avsnittet om stödpersonsverksamheten har beskrivningen om bröstcancerteamen 

är organiserade klargjorts på begäran av två medlemmar. 

Inga övriga synpunkter på verksamhetsberättelsens innehåll inkom. 

Verksamhetsberättelsen godkändes. 
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§ 8 Ekonomisk redovisning 2020 En medlem hade frågor som direkt ställts till 

kassören och som besvarats till belåtenhet. Inga övriga synpunkter inkom. 

Den ekonomiska redovisningen godkänns. 

§ 9 Revisorernas berättelse Föreliggande revisionsberättelse föreslår ansvarsfrihet 

för styrelsen. 

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Inga synpunkter har inkommit och mötet 

beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

§ 11 Verksamhetsplan 2021 Efter en inkommen synpunkt har ”information från 

Bröstcancerförbundet” lagts till i avsnittet om sprida information. 

Verksamhetsplanen godkänns. 

§ 12 Medlemsavgift 2022 Förslaget är att medlemsavgiften skall vara oförändrad 

200 kr/år. Inga inkomna synpunkter. Beslutades om oförändrad medlemsavgift. 

§ 13 Budgetförslag 2021 De medlemmar som hört av sig har godkänt förslaget. 

§ 14 Stadgeenliga val Styrelsen har 

- 1 ordförande vald på 1 år Monica Weiland Varberg 

- 3 ledamöter är valda till 2021: Monica Lindberg Halmstad, Helena Nyman 

Bengtsson Falkenberg och Louise Larsson Ullared 

- 3 ledamöter är valda till 2022: Ann-Kristin Asklund Laholm, Eva Mattsson 

Halmstad och Birgitta Bylund Varberg. 

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

medlemmar som har hört av sig säger ja till valberedningens förslag och Monica 

Weiland väljs till ordförande för en tid av 1 år. 

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

Monica Lindberg, Helena Nyman Bengtsson, och Louise Larsson. De medlemmar 

som har hört av sig säger ja till förslaget och därför beslutar mötet att välja dessa. 

c. Val av revisor för 2 år. Valberedningen föreslår omval av Lars Strömberg. Val av 

revisorssuppleant för 2 år. Valberedningen föreslår omval av Britt Nilsson. De 

medlemmar som har hört av sig säger ja till förslaget varför dessa väljs. 

d. Val av valberedning. 3 ordinarie ledamöter väljs för en tid på 1 år. Förslag om 

omval av nuvarande valberedning. Inger Danielsson Kungsbacka. Kicki 

Gustavsson Varberg och Ragnhild Oscarsson Halmstad väljs. 
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§ 15 Nya Stadgar från Bröstcancerförbundet 

De stadgar som antogs vid bröstcancerförbundets kongress i november 2021 har 

presenterats, Inga synpunkter har inkommit. 

Bröstcancerföreningen Halland antar Bröstcancerförbundets stadgar från 2021 som 

föreningens egna. 

§ 16 Bröstcancerföreningen Halland Arbetsordning och policydokument 

Arbetsordningen har reviderats och synpunkter har inkommit: 

Handlingsplanen för stödpersonsverksamhet har inte distribuerats därför att den är 

under uppdatering. 

Ett tillägg har inkommit till styrelsens uppgift: att utse representant och ersättare till 

Regionens referensgrupp på 4 år. 

Rapporter från konferenser och utbildningar ska också distribueras till tidningens 

redaktion. 

I avsnittet övrig ekonomisk ersättning ersätts ”billigare fika” med ”enkel förtäring.” 

Bröstcancerföreningen Halland Arbetsordning och policydokument antogs med de 

angivna ändringarna 

§ 17 Årsmöte 2022 Plats och form för årsmöte 2022 lämnas öppet och beslutas 

längre fram beroende på händelseutvecklingen med pågående pandemi. 

§ 18 Övriga frågor Några övriga frågor har inte inkommit. 

§ 19 Avtackning 

De ledamöter som avgick vid årsmötet 2020 har ännu inte kunnat avtackats men det 

kommer att ske vid ett lämpligt tillfälle längre fram. 

§ 20 Avslutning Carin Magnusson avslutade mötet. Särskilt tack till de medlemmar 
som engagerat sig och hört av sig med synpunkter. 

 

 

 

Eva Mattsson    Carin Magnusson 

Sekreterare    Ordförande 

 

Kristina Gustafsson    Britta Perinde 

Justerare     Justerare 
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Kommentarer till protokollet: 

 

Närvarolista finns bifogad till originalprotokollet 

 

Vid §15 Nya Stadgar från Bröstcancerförbundet har det blivit ett fel. Rätt årtal skall vara 

2020. 

 

 


