Årsmöte 2021

Datum

Plats

Avdelning

2021-09-30

Scandic Stora Hotellet
Nyköping

Södermanland

Föredragningslista
1. Årsmötets öppnande
Årsmötet startar 18:00 – digital inloggning i systemet EasyMeet.

2. Mötet kallats i behörig ordning
Styrelsen föreslår att: årsmötet beslutar att mötet är kallat i behörig ordning i enlighet
med stadgan.

3. Val av mötesordförande
Styrelsen föreslår att: årsmötet väljer Ragnhild Karlsson till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslår att: årsmötet väljer Fredrik Skoog till mötessekreterare.

5. Val av protokolljusterare
Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.

6. Val av rösträknare
Rösträknare behövs ej – systemet EasyMeet räknar antalet röstberättigade och antalet
röster automatiskt.

7. Anmälan av närvarande medlemmar
Närvaroregistrering sker automatiskt i samband med inloggning i systemet EasyMeet.

Årsmöte 2021

8.

Fastställa föredragningslistan och arbetsordning

a) Fastställande av föredragningslista
b) Arbetsordning
•
•

Mötesordförande leder deltagarna genom mötet samt öppnar och stänger
punkter.
Övrig fråga kan anmälas fram tills dess att föredragningslistan fastställs.

•

Alla mötesdeltagare kan delta i årsmötets diskussioner.

•
•

Ordet begärs i EasyMeet och talartiden är två minuter.
Alla mötesdeltagare kan lämna förslag på de punkter som finns i
föredragningslistan. Det kallas att lägga ett yrkande och görs skriftligt i EasyMeet.
Alla mötesdeltagare kan delta i årsmötets omröstningar. Det sker i EasyMeet.

•
9.

Val
Val av avdelningsstyrelse
a) Val av ordförande
Valberedningens förslag: Lena Lindh
b) Val av vice ordförande
Valberedningens förlag: Manuela Strobel
c) Beslut om antal ledamöter utöver de två valda
Styrelsen föreslår att: årsmötet beslutar att styrelsen förutom ordförande
och vice ordförande består av 7 ledamöter
d) Val av ledamöter
Valberedningens förslag
Lena Lindh
Manuela Strobel
Erika Lindqvist
Marie-Louise Karlsson
Marina Lund
Anna Branzell
Magnus Lundahl
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Övriga förslag
Malin Wasberg
Robert Sanderberg

10. Val av kongressombud och ersättare
Val av kongressombud, ordinarie. Val i inträdesordning. Valberedningen har
utgått från att avdelning Södermanland har 4 ordinarie ombud till
kongressen. I det fall avdelningen får fler ombud än 4 föreslås ersättarna
flyttas upp i den ordning de står angivna. I det fall avdelningen får färre
ombud än 4 föreslås de ombud som står sist på listan för ordinarie bli
ersättare högst upp på ersättarlistan.
Lena Lindh
Manuela Strobel
Erika Lindqvist
Marie-Louise Karlsson
a) Val av ersättare och principer för inträdesordning för dessa
Valberedningens förslag: Valberedningen föreslår att: ersättare träder in
i den ordning de står uppsatta.
Marina Lund
Magnus Lundahl
Anna Branzell
Övriga förslag
Malin Wasberg
Robert Sanderberg

11. Val av valberedning
a) Beslut om antal ledamöter i valberedningen
b) Val av ledamöter
c) Beslut om sammankallande till första mötet för valberedningen
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12. Arvode för avdelningsstyrelsen
Valberedningen föreslår att: årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att
arvoderingen för styrelsen för mandatperioden 2021-2025 utgår med ett och ett halvt
prisbasbelopp per år, enligt förbundsstyrelsebeslut. 29 % till ordförande, 15 % till vice
ordförande och 56 % till styrelseledamöterna.
Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr. Totalt belopp att fördela är 72 450 kr
Fördelning av arvode
Ordförande: 21 010 kr per år.
Vice ordförande: 10 867 kr per år.
Ledamöter 7 st: 5 796 kr per år.

13. Avdelningens verksamhet
13.1. Eventuell proposition/förslag
Ingen proposition har inkommit.
13.2. Den lokala verksamheten
Avdelning Södermanlands Ordförande Lena Lindh berättar om det gångna
årets verksamhet.
13.3. Eventuellt förslag i övrigt
Inga förslag inkommit.

14. Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

15. Eventuellt förberett tema
Mötesordförande Ragnhild Karlsson berättar om Vårdförbundets kommande
kongress och arbete inför denna, nominering m.m.
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande
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