Protokoll fört vid årsstämman för Riksförbundet Gode Män och Förvaltare
i Kalmar den 2017-04-29.

Närvarande: Representanter för medlemsföreningar i Bohuslän, Göteborg, Kalmar, Solna,
Stockholm, Enköping, Växjö, Sjuhärad, Södertörn, Vetlanda, Västerås och Uppsala.

§1

Årsstämman öppnas

Förbundsordförande hälsade välkomna till årets stämma.

§2

Beslut om årsstämman är behörig utlyst

Stämman beslutade att så var fallet.

§3

Fastställaröstlängd

Röstlängden fastställs i enlighet med deltagarlistan. Se bifogad lista.

§4

Val av ordförande och sekreterare för årsstämman

Till ordförande valdes FSÖ ordförande Ann Wribe och till sekreterare Lena Andersson

§5

Val av två protokolljusterare/ rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Claes Fallman Uppsala och Göran Rosenblad
Södertörn.

§6

Fastställande av dagordningen för årsstämman

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§7

Behandling av riksförbundets verksamhets- och ekonomiska berättelse
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Kjell Jönsson redovisade verksamheten under året. RGMF hälsar 3 nya medlemmar
välkomna. En fråga väcktes om vi varit remissinstans för Framtidsfullmakterna.
Lena Deras redogjorde för vår ekonomiska berättelse.
Efter förslag från förbundsrevisorerna fastställdes båda berättelserna och lades till
handlingarna.

§8

Behandling av revisorernas berättelse

Revisor Stig Johansson läste upp revisorernas berättelse.

§9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 10

Stadgeändring

Ett förslag till stadgeändring har inkommit från Solna God Man- och Förvaltarförening
angående § 4 Medlemskap i riksförbundet och § 6 Riksförbundets årsstämma.
Ingrid Gutemyr föredrog förslagen och stämman lämnade bifall till ändringen av § 4 enligt
styrelsens förslag.
Till ändringen av § 6 yrkade styrelsen avslag. Omröstning vidtogs och efter rösträkning
konstaterades att siffrorna blev 5 för och 5 emot. 2 röster var nerlagda. Marina Sundelius och
Stefan Goldman noterar en protokollsanmärkning.
Marina påpekade att stadgarna klargör att 2/3 måste utgöra majoritet för ett förslag och då
faller förslagen och ingen ändring kan ske. Den gamla skrivningen gäller tillsvidare.
Frågan beslutades flyttas till § 21 för vidare diskussioner om nya förslag till skrivelser.

§ 11

Införandebeslut

Då inget nytt beslut fattades lämnades punkten.

§ 12

Antalet styrelsemedlemmar

Ingrid Gutemyr föredrog valberedningens förslag till utökning av två ledamöter i styrelsen.
Stämman godtog förslaget.
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§ 13

Val av förbundsordförande för ett år

Till ordförande för ett år valdes Tove Otterborg, Sjuhärad

§ 14

Val av halva antalet förbundsledamöter för två år

Till styrelsen för två år valdes

Maud Pettersson, Västerås nyval
Lena Andersson, Göteborg omval
Maj-Britt Hansson, Sjuhärad omval
Marina Sundelius, Enköping nyval

Till styrelsen för ett år valdes

Krister Holgersson, Växjö fyllnadsval
Lars-Eric Järling, Kalmar, fyllnadsval
Lars Sandberg Umeå, nyval
Lena Deras Bohuslän har ett år kvar

§ 15

Val av två revisorer för två år vardera
Krister Ekman Vetlanda, omval
Stig Johansson Solna har ett år kvar

§ 16

Val av två revisor ersättare för ett år vardera
Lena Johansson Nässjö, omval
Kersti Ekblom Grönwall Stockholm, nyval

§ 17

Val av tre ledamöter till valberedningen för ett år vardera, varav en
sammankallande

Till valberedare valdes

Ingrid Gutemyr Solna (sammankallande)
Kjell Jönsson Växjö
Arne Johannesson Stockholm
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§ 18

Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår

Förslag från förbundsstyrelsen är att höja avgiften till 50 kr/medlem och år förelåg.
Efter diskussion beslutade stämman om detta.
§ 19

Den kommande verksamhetsplanen, budget och andra förslag från
styrelsen

Kjell gick igenom verksamhetsplanen och beskrev det arbete vi har framför oss
En uppmaning till alla är att komma in med aktuella uppgifter om nya sammansättningar i
olika styrelser som genom årsmöten ändrats.
Ett förslag som framkom är att det bör finnas en ifyllningsbar flik på vår hemsida för detta
ändamål.
Regionsuppdelningen bör ses över. Styrelsen uppmanas att lämna synpunkter på vilken
regions som är bäst för enskild förening.
Vi är i dag 2.435 medlemmar som är anslutna till RGMF.
Stämman godkände verksamhetsplanen.
Budget för verksamhetsåret 2017 redovisades.
Stämman godkände budgeten.

§ 20

Motioner från medlemmarna

Motion angående RGMF:s organisation från gmf Solna med flera godkändes med tillägget
”en särskild arbetsgrupp med komplettering tillsätts för att arbeta med medlemsrekrytering”
De andra inkomna motionerna bifölls av stämman.

§ 21

Övriga ärenden

Då frågan om vilka som skall vara röstberättigade ej uppfyllde majoritetskravet bordlades den
men förslogs finnas kvar till nästkommande årsstämma.. Claes Fallman tycker det är klokt att
låta lokal föreningarna komma med förslag till ändring. Ingrid Gutemyr föreslår att denna
fråga blir en punkt på den dagordning som diskuteras via regionsträffarna.
Styrelsen får i uppgift att utforma frågeställningar som skall finnas med på regionsträffarnas
dagordningar. Dessa svar samlas in och ligger till grund till ett förslag om ändring av stadgar.
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§ 22

Årsstämmans avslutas

Vår nya ordförande Tove Otterborg presenterade sig och berättade lite om sin bakgrund och
arbete. Därefter tackade hon för aktivt deltagande i årsstämman. Kjell Jönsson, Arne
Johannesson och Bengt Martinsson tackades för alla år i förbundet.
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