
  

Norrbottens Husmodersförbund 
 

 

Protokoll vid Norrbottens Husmodersförbunds Årsmöte 2016-03-12, Western Farm, Boden 

 

Närvarande: ca 72 medlemmar 

Värdinneförening: HF Aktiva Kvinnor Smedsbyn 

 

Karin Lendholm hälsar alla hjärtligt välkommen till årets årsmöte. 

Efter lunchen bjöds åhörarna på en föreställning om hälsa, hopp och hängivelse av Anna-Karin 

och Svante Lindqvist. Anna-Karin berättar hur vi fungerar vid förändringar i livsstil, allt från 

förnekelse till att det är okej att misslyckas. Det är en naturlig process som människan går igenom. 

Att misslyckas en gång innebär inte att det är kört för evigt. Alla har vi en historia som gör vår tid 

begriplig. Vi kan hantera detta i nuet som i sin tur ger en meningsfullhet för framtiden. Deras 

föreställning avslutas med Svantes berättelser om erfarenheter i livet varvat med musik.  

 

§1. Öppnande av möte 
 Ordförande Viveca Lindqvist med röd cowboyhatt hälsar alla välkommen och öppnar 

 mötet 

 

§2. Val av ordförande och sekreterare för årsmöte 

Christin Eliasson valdes till årsmötets ordförande samt Gunilla Gahnström till sekreterare 

 

§3. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet 

Mötet väljer Marita Hällgren samt Mona Bergeros 

 

§4. Fastställande av röstlängd 

Mona Bergeros föredrar vilka medlemmar från föreningarna som är anmälda ombud till 

årsmötet. Röstlängden godkändes 

 

§5. Val av rösträknare 

Sonja Lindberg och Christina Lindbäck valdes till rösträknare av årsmötet 

 

§6. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande 

Kallelse och inbjudan till årsmöte var tillsänt lokalföreningarna enligt stadgarna. 

 

§7. Godkännande av föredragningslista 

Godkänd med tillägg till 21 c Information angående FHF och kongressen samt att medlem 

vill under § 13 diskutera stadgeförändringar 

 

§8. Verksamhets-, ekonomi- samt revisorernas berättelse 

Mötesordförande läser upp rubriker och delar ur verksamhetsberättelsen för 2015 samt 

”Ordförande har ordet” 

Kassör Christina Lindbäck och Revisor Ingrid Åkerström föredrar resultat samt 

balansräkning. Revisorn lämnar ett förslag till förändringar gällande arvoden för 

länsförbundets styrelseledamöter. Årsmötet beslutar att förslaget behandlas under § 12 

tillsammans med styrelsens förslag. Revisorn läser även upp revisorernas berättelse 

 

§9. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljar styrelsen anvarsfrihet för det gångna året 

 

§10. Lokalföreningarnas avgift per medlem och år för 2017 

Årsmötet beslutar att fortsätta med oförändrad avgift per medlem och år till länsförbundet, 

dvs. 35 sek per medlem och år. 

http://norrbottenshusmodersforeningar.se/
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§11. Fastställande av budget 

Kassör Christina Lindbäck föredrar styrelsens budgetförslag. Under detta verksamhetsår 

får vi inget bidrag från FHF. FHF har sökt bidrag som brukligt hos MUCF men detta år 

har det uppstått problem. FHF har skickat in ansökan men MUCF har inte mottagit den. 

FHF har istället ansökt om projektpengar men beslut lämnas inte förrän i maj från MUCF. 

Vi får därför detta år en minusbudget och försöker spara där vi kan. 

Budgetförslaget godkänns med reservation av de eventuella förändringar av arvode som 

kan beslutas under § 12 

 

 

§12. Förslag från styrelsen 

Styrelsen visar förslag på vilka arvoden som utgår.  

Revisorer föreslår att  

 Mötesarvoden för styrelseledamöter tas bort 

 Styrelsen fördelar själva ett årsarvode av 9000 sek mellan ledamöterna. 

Årsmötet beslutar enligt revisorernas rekommendation 

 

Styrelsen föreslår att adjungerad ledamot för IT- och hemsida, arvoderas med 1000 sek 

per år. Detta arvode räknas inte in i det årliga arvodet av 9000 sek som fördelas mellan 

ordinarie ledamöter i styrelsen. 

Årsmötet godkänner förslaget. 

 

Styrelsen föreslår att årsmötet upphäver det eventuella beslut som finns att styrelsen inte 

har befogenhet att ta ekonomiska beslut över 5 000 sek. Styrelsen har sökt efter detta 

beslut i tidigare protokoll och handlingar men kan inte hitta något. 

Årsmötet beslutar att upphäva det tidigare beslutet.  

 

Årsmötet beslutar även att ordförande enskilt kan ta beslut för summor upp till 5000 sek, 

utan styrelsebeslut. 

 

Styrelsen har tidigare fått en skrivelse angående utbildning i styrelsearbete. 

Siv Nilsson har utrett frågan och fått följande offerter: 

 Folkhögskolan i Sunderbyn - 263 kr/pers. +lokalkostnad 2200:- lunch ingår 

 Vuxenskolan – 180 kr/pers. lunch ingår inte (max 20 pers./tillfälle) 

 Styrelsen föreslår att vi väljer vuxenskolans, de finns på flera orter i vårt 

 verksamhetsområde. Sparar resekostnader samt att de har bättre pris. 

 Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag samt att lokalföreningarna står för sina 

 utbildningskostnader gällande denna utbildning. 

 

  

§13. Inkomna förslag – motioner 

1) Bankernas kontanthantering   Smedsbyn   bifölls 

Styrelsen vidarebefordrar motionen till berörd instans 

 

2) Bankernas kontanthantering   Kalix    bifölls 

Styrelsen vidarebefordrar motionen till berörd instans 

 

3) Föreningsarkiv    Råneå    bifölls 

Ingrid Johansson, Råneå ges uppdraget att förhandla och utreda vilken kostnad 

detta ger länsförbundet 
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4) Kostnader vid besök på akutmott.  Lakafors-Pålmark  bifölls 

Styrelsen vidarebefordrar motionen till berörd instans 

 

5) Namnbyte förbundet    Smedsbyn   bifölls 

Styrelsen vidarebefordrar till FHF samt samtliga länsförbund 

 

6) Läkemedel Vagifem    Svartbjörnsbyn   bifölls 

Styrelsen vidarebefordrar motionen till berörd instans 

 

§14. Beslut om antal ledamöter och ersättare i länsförbundsstyrelsen 

Årsmötet beslutar oförändrat antal, dvs. 9 ordinarie ledamöter och inga ersättare 

 

§15. Val av ledamöter och ersättare på två år 

Valberedningen presenterar vilka ledamöter som står på omval. De föreslagna är 

Viveca Lindqvist 

Anna-Greta Svedberg 

Laila Eriksson 

Christina Lindbäck 

Eivor Nordström 

Årsmötet godkänner valberedningens förslag 

 

§16. Val av revisorer och ersättare på ett år 

Valberedningen föreslår Ingrid Åkerström samt Disa Andersson och det blir årsmötets 

beslut 

 

§17. Val av ersättare för länsförbundsordförande till ledningsgruppen 

Siv Nilsson väljs till ersättare 

 

§18. Val av bisittare och ersättare för denna till ledningsgruppen 

Denna punkt utgår då dessa funktioner valdes på två år vid årsmötet 2015. 

 

§19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Valberedningen beslutas till 5 ledamöter varav 3 ordinarie samt 2 ersättare. 

Valberedningen beslutar inom sig vilka ledamöter som är ordinarie ledamot samt 

ersättare. 

 

§20. Val av ledamöter, varav en sammankallande i valberedningen för ett år 

Marita Hällgren samt Christin Eliasson avgår. 

Susanne Eriksson och Lillemor Bergstrand väljs genom nyval 

Karin Lendholm, Barbro Eriksson samt Karin Öhman väljs genom omval 

Karin Öhman är sammankallande i valberedningen. Valberedingen väljer ordinarie och 

ersättare inom sig. 

 

§21. Föreningsangelägenheter 

a) Jubilerande föreningar 

Inga jubilerande föreningar detta år 

 

b) Medlemsvärvartävlingen 

 HF Aktiva Kvinnor Ängesbyn, ökade med 9 medlemmar   1000: - 

 HF Aktiva Kvinnor Smedsbyn, 8 nya medlemmar     500: - 

 Husmodersföreningen Kvinnokraft i Råneå, 7 nya medlemmar    300: - 

Samtliga pristagare fick diplom. 
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c) Information angående hemsidan 

Karin Lendholm visade och informerade om hemsidan. Det finns möjlighet för 

våra lokalföreningar att utbilda sig i datorkunskap och hemsidan via 

studieförbundet vuxenskolan. Besöksredovisningen visar att under de första två 

månaderna 2016 har hemsidan haft ca 1000 besökare och 63.8% är nya besökare. 

 

Gunilla Gahnström berättar om den enkät förbundet kommer att skicka till 

lokalföreningarna. Förbundet vill få lokalföreningarnas syn på vad som är bra och 

vad kan bli bättre. 

 

d) Information marknadsföring 

Marie Sundqvist och Siv Nilsson visade vår broschyr som finns för att 

marknadsföra oss. De var även modeller för våra profilkläder som nu även finns 

att beställa i svart. Den strandflagga vi har finns att låna för våra lokalföreningar. 

Den bokas via Laila Eriksson som är materialansvarig i länsförbundet. 

 

e) Konsumentinformation 

Anna-Greta Svedbergtog kortfattat upp konsumentinformation som köttfusket och 

brödfusket. Hon föredrog även de tio budorden från årets kvinna Agnes Wold, 

utsedd av tidningen Expressen. 

 

f) 2017 års årsmöte 

GH Aktiva Kvinnor Gammelstad ställer till med nästa års årsmöte. Trollen flyttar 

nu vidare i länet (men inte så långt). 

 

 

§22.  Länsförbundsordförande har ordet samt avslutar mötet 

 Länsförbundets ordförande tackar värdinneföreningen för en väl genomförd dag. Ett stort      

 tack till alla mötesdeltagare. Årsmötesordförande Christin Eliasson samt sekreterare 

 Gunilla Gahnström tackades för dagen insats med en handvävd handduk till verkad av 

 värdinneföreningen Smedsbyn. 

 

 

 

Underskrifter: 

 

 

Ordförande  ……………………………………………… 

   Christin Eliasson 

 

 

Sekreterare  ……………………………………………… 

   Gunilla Gahnström 

 

 

Justerare  ……………………………………………… 

   Marita Hällgren 

 

 

   ……………………………………………… 

   Mona Bergeros 


