Protokoll fört vid Svenska
Färdtjänstföreningens
Årsstämma 18 maj 2016
1. Val av ordförande för stämman
Stämman beslutade att välja Björn Nilsson som ordförande för stämman.
2. Val av sekreterare
Stämman beslutade att välja Helena Skagerlind som sekreterare för stämman.
3. Val av justerare jämte rösträknare
Stämman föreslår och väljer Ann Person, Skånetrafiken, Lars Wollter, Västtrafik som
justerare och rösträknare.
4. Fråga om stämman utlysts i laga ordning
Godkännande att stämman hade utlysts i laga ordning. Dels i nyhetsbrev och på
föreningens webbsida sedan 6 veckor tillbaka.
5. Fastställande av röstlängd
47 medlemmar är representerade vid stämman.
6. Styrelsens årsredovisning för det gångna året
Årsredovisning, balans-och resultaträkning samt verksamhetsberättelse presenteras. Inga
frågor. Kassan i föreningen är god. Inga frågor från stämman.
7. Revisionsberättelse
Föreningens revisor Kenneth Svärd presenterar revisionsberättelsen och rekommenderar
ansvarsfrihet för styrelsen. Förslag från revisor till styrelsen att titta över och modernisera
stadgarna. Föreningen har växt då nu 85 – 90 % av landets kommuner/ regionala
kollektivtrafikmyndigheter är medlemmar.
8. Fastställande av årsredovisning för det gångna räkenskapsåret
Årsredovisningen fastställs av stämman och läggs till handlingarna.
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Beslut om vinstdisposition
Stämman beslutar att balansera årets vinst i ny räkning.
11. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt årsavgift
Per Junesjö presenterar kommande års verksamhetsplan. Särskild kraft kommer läggas på att
följa upp den eventuella utredningen om samlad lagstiftning och medlemmarna kommer
delges vad som händer.
Nästa års avgift. Stämma beslutar om oförändrad avgift för 2017.

12. Val av styrelse samt suppleanter
Henry Frej föredrar valberedningens arbete inför stämman. Samtliga ledamöter har tackat ja
till omval förutom Bernt Fridh som aviserat att han avgår. Anna-Karin Malm, Per Junesjö, Per
Elfstrand och Helena Skagerlind väljs som ordinarie ledamöter för 2 år till 2018. Lars
Hellström väljs som ordinarie ledamot för en period om ett å genom fyllnadsval för avgående
Bernt Fridh. Omval av suppleanter 1 år till 2017, Elisabeth Ragnmark, , Pia Borg Lindblom, ,
Mathias Holmlund. Nyval av suppleant Ulla-Britt Holmqvist Skånetrafiken 1 år till 2017.
13. Val av ordförande
Stämman beslutar att välja Per Junesjö till ordförande i Svenska Färdtjänstföreningen för de
kommande två åren.
14. Val av revisorer samt suppleant
Valberedningen föreslår Kenneth Swärd och Bo Jonsson som ordinarie revisorer för 1 år samt
Ingemar Bergström som suppleant för 1 år. Stämman beslutar i enlighet med
valberedningens förslag.
15. Val av valberedning
Henry Freij, Elisabeth Öberg och Conny Karlsson väljs av stämman för ett år framåt t o m
2017.
16. Medlemsärenden
Inga ärenden.
17. Övriga frågor Avtackning
Tidigare ledamot i valberedningen, Katarina Ström avgår och avtackas för gott arbete av
föreningen med en gåva.
18. Årsstämman avslutas
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