Protokoll fört vid Livsgnistans årsmöte 2021-03-24
1. Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Lena Lundqvist, hälsade välkommen, inledde med en teknisk
vägledning för deltagande i det digitala mötet och förklarade mötet öppnat.
2. Fråga om mötets utlysande
Årsmötet godkände utlysandets förfarande.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt förslag.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Hans Fredlund valdes som mötesordförande och Ingrid Alkebro som sekreterare.
5. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
Gunila Norberg och Leif Kinander valdes som justerare och rösträknare.
6. Redogörelse för föregående verksamhetsår
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes av mötet.
7. Revisionsberättelse
Kassören redogjorde för föreningens ekonomi. Revisionsberättelsen lästes upp och
godkändes av mötet.
8. Fråga om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att ge Livsgnistans styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
9. Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplanen för 2021 – 2022 fastställdes och godkändes av mötet. Styrelsens
budgetförslag antogs av mötet.
10. Val av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för 1 år
Lena Lundqvist valdes som ordförande för 1 år.
11. Val av två ledamöter för en tid av 2 år
Börje Jakobsson och Ingrid Alkebro valdes för 2 år.
12. Val av en revisor för en tid av 1 år
Leif Eidstedt valdes som revisor för 1 år.
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13. Val av firmatecknare
Lena Lundqvist och Börje Jakobsson valdes att teckna föreningen tillsammans eller
var och en för sig.
14. Val av valberedning
Ingrid Jonsson valdes för uppdraget och en plats är vakant.
15. Motioner
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
16. Medlemsavgifter
Medlemsavgiften höjs till 50 kronor per år, för medlemmar som inte är med i annan
patientförening ansluten till Livsgnistan.
17. Övriga frågor
Eva Norman, Livsgnistan/Bröstcancerföreningen Hilda, har valts in som patient- och
närståenderepresentant i RCC:s vårdprocessgrupp för cancerrehabilitering.
18. Avslutning
Mötet avslutades med tack för visat intresse.
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