
 

Protokoll fört vid Årsmöte med Norrbottens Husmodersförbund 15 mars 

2014 i Norrfjärden. Org. nr. 898800-8960 

Närvarande: 78 medlemmar                                                                                                     

Värdinneförening: Lakafors - Pålmark 

Lakafors – Pålmarks Husmoderförenings ordförande Barbro Sandberg, hälsar deltagarna 

hjärtligt välkomna till dagens möte.                                                                                                          

Därefter informerar Karin Lendholm att Hemsidan är klar, den är tydlig och upplysande. Alla 

lokalföreningar och deras styrelse är inlagda. Varje förening har fått en support tilldelad som 

tillsammans med lokalförenings data ansvarig lägger in de uppgifter om föreningen som man 

vill ha med, samt att den även hålls aktuell. Karin skickar ut skriftlig information.                                                                 

Hemsidan nås på www. Norrbottenshusmodersforeningar.se                                                                                                                           

Därefter följer en mycket intressant föreläsning om ”Stress på gott och ont”                                    

av Anitha Risberg, medicine doktor och forskare vid Luleå Tekniska Universitet.  

§ 1. Mötets ordförande och sekreterare                                                                                                

Som ordförande för mötet valdes Barbro Sandberg och Siv Nilsson som sekreterare. 

 § 2. Val av två justerare                                                                                                                                              

Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet valdes Nancy Nilsson 

och Eva Jansson, Vittjärvs husmodersförening.                                                                                            

§ 3. Fastställande av röstlängd                                                                                                             

Berith Classon gör upprop för fastställande av röstlängd. 

§ 4. Val av rösträknare                                                                                                                   

Till rösträknare valdes Ulla – Lena Lundgren och Margit Bergman. 

§ 5. Årsmötets stadgeenliga utlysning                                                                                          

Mötet fastställer årsmötets stadgeenliga utlysning.  

§ 6. Föredragningslista                                                                                                                                                       

Föredragningslistan godkändes.  

§ 7. Verksamhets– och ekonomiskberättelse och revisionsberättelse                                                                                   

Ordförande Barbro Sandberg  föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes med vissa 

ändringar av telefonnummer och adresser som bifogas enligt särskild lista (bil.1) och lades 

därefter till handlingarna.                                                                                                                    

Kassör Berit Classon redogjorde för resultat- och balansräkningen för 2013.                                                                            

Revisionsberättelsen upplästes av revisor Christina Lindbäck och godkändes. 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet                                                                                                                                                         

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.                                                                 



§ 9. Medlemsavgiften till länsförbundet                                                                                                                             

Beslutades att medlemsavgiften till länsförbundet förblir oförändrad för 2014,  dvs.35 kr. / 

medlem. 

§ 10. Fastställande av budget                                                                                                                                  

Kassör Berith Classon föredrog förslag till budget som fastställdes av mötet. 

§ 11. Förslag från styrelsen                                                                                                                                                    

Tyvärr har vi åter minskat antalet medlemmar i länet. Behovet av ökad marknadsföring och 

rekrytering av nya medlemmar är stort. Vore bra om vi också kunde få fler lokalföreningar. 

Den nya hemsidan kommer att synliggöra våra lokalföreningar på ett positivt sätt, men det 

krävs även att vi medverkar exempelvis på mässor och liknande. Frågan diskuterades livligt. 

Beslutades att styrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för marknadsföring och undersöka 

vilka kostnader som detta kan medföra. I uppdraget ska även förslag till finansiering tas fram, 

samt undersöka möjligheterna att söka lokal finansiering. Styrelsen ska också ta fram förslag 

om ekonomisk ersättning till lokalföreningarna när man medverkar vid mässor osv.                                                                                                                                   

Även behovet av stöd från länsförbundet till föreningar som har det tungt påtalades.  

Styrelsen föreslår att länsförbundet står för hela kostnaden för uppbyggnaden av hemsidan, 

samt att lokalföreningarna får en avgift för Hemsidan med 50 kr/ år fr.o.m. 2014. Betalas in 

på BG 5514-5338, Ange vid betalning att det gäller hemsidan och vilken lokalförening. 

Beslutas enligt styrelsens förslag.                                                                        

§ 12. Inkomna förslag (motioner m. m.).                                                                                                      

Fyra motioner har inlämnats till årsmötet:                                                                                                     

Motion nr.1 inlämnad av Antnäs husmodersförening angående behov av fler äldreboenden. 

Motionen bifölls och ska skickas till Kommunförbundet Norrbotten.                                                            

Motion nr 2 inlämnad av Antnäs husmodersförening angående demensvården. Motionen 

avslås.                                                                                                                                      

Motion nr. 3 inlämnad av Gammelstads husmodersförening angående delade turer för 

anställda inom vård och omsorg. Motionen bifölls och ska skickas till Kommunförbundet 

Norrbotten och centrala fackliga organisationer. Ska även göras ett uttalande från vårt 

årsmöte.                                                                                                                                                

Motion nr. 4 inlämnad från Smedsbyns husmodersförening angående namnbyte. Motionen 

avslås. Styrelsen får i uppdrag se över konsekvenserna av ett ev. namnbyte. 

§ 13. Val av ordförande för två år                                                                                                                                                              

Valberedningen föreslår Viveca Lindqvist Arvidsjaurs hmf., beslutas enligt förslag. 

§ 14. Antal ledamöter och ersättare i länsförbundet                                                                                                           

Mötet beslutar att antalet ledamöter och ersättare skall vara oförändrat nio st.. 

§ 15. Val av ledamöter och ersättare i två år                                                                                                                         

Valberedningen föreslår: Christina Lindbäck Ängesbyn och Laila Eriksson Gammelstad. 

Beslutas enligt förslag.                                                                                                                                  



Ledamot för 1 år förslag Eivor Nordström, Kalix. Beslut enligt förslag.                                                                        

Till adjungerad ledamot i styrelsen angående hemsidan valdes Karin Lendholm. 

§ 16. Val av konsumentombud och ersättare för två år.                                                                          

Omval av Anna-Greta Svedberg. Ersättare utses av styrelsen vid konstituerande möte. 

§ 17. Val av två revisorer och ersättare för ett år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Lisbeth Brännström och Barbro Bergström väljs som ordinarie, båda Ängesbyn och som 

ersättare väljs Ingrid Åkerström, Råneå. 

§ 18. Val av ersättare för länsförbundsordförande i FHFs ledningsgrupp.                                                

Som ersättare Christina Lindbäck, Ängesbyn. 

§ 19. Val av bisittare och ersättare till FHFs ledningsgrupp.                                                                         

Som bisittare i FHF väljs Siv Nilsson, Vittjärv och som ersättare väljs Ingrid Johansson Råneå 

§ 20. Antal ledamöter i valberedningen                                                                                                                                     

Beslutas att valberedningen ska ha tre ordinarie ledamöter samt två ersättare. 

§ 21. Val av valberedning för 1 år.                                                                                                                               

Till valberedningens tre ordinarie ledamöter väljs: Christin Eliasson, Vittjärv 

sammankallande, samt Karin Lendholm Smedsbyn och Marita Hällgren, Smedsbyn.                                   

Till ersättare väljs Karin Öhman, Porjus och Britt-Marie Hansén Åskogen-Hundsjö. 

§ 22 Föreningsangelägenheter                                                                                                                                             

a)  Jubilerande föreningar: Antnäs 80 år, Vistträsk 70 år, och Bredsel 70 år.                        

Ordförande gratulerade föreningarna och överlämnade Diplom, samt önskade föreningarna 

fortsatt god verksamhet.                                                                                                                                                         

b) Medlemsvärvartävlingen: 1:a pris till Vittjärv 500 kr. 2:a pris till Lovvika 300 kr. och            

3.e pris till Åskogen - Hundsjö 200 kr.                                                                                                               

Kassören föreslog att medlemsvärvarpriserna skulle höjas fr.o.m. 2015 till 1000, 500 och 300 

kronor. Beslutades enligt förslag.                                                                                                                              

c) Information ang. de nya blanketterna: utgår                                                                                                                             

d) Konsumentinformation: Anna-Greta Svedberg informerade om svar på skrivelser som 

Norrbottens Husmodersförbund skickat till ICA, Willys och Coop gällande deras sortiment, 

samt svar på motion nr. 6 / 2013 till Apoteket AB. Se förkortad version i bil. 2.                                                                                                                                           

e) Årsmöte 2015. Christin Eliasson hoppas att Vittjärv kan anordna årsmötet 2015 och ber att 

få återkomma vid höstmötet.                                                                                                                                                                           

f) Mötets avslutning: Avgående ordförande Barbro Sandberg avslutar mötet och TACKAR 

alla medlemmar i lokalföreningarna och i styrelsen för gott samarbete under många fina och 

givande år som länsförbundets ordförande och avslutar mötet med att överlämna klubban till 

den nya ordförande Viveca Lindqvist som tackar för förtroendet.                                                        

Barbro tackar också sina medarbetare i Lakafors–Pålmarks husmodersförening för ett väl 

arrangerat och trevligt årsmöte.  

 



 

Avtackningar 

Viveca framförde ett stort TACK till Barbro på alla medlemmar och styrelsens vägnar för 

hennes engagerade och tålmodiga arbete som länsförbundets ordförande under många år, 

Present och blommor överlämnades med förhoppning att Barbro nu får en lugnare tillvaro och 

att vi återser henne på våra framtida möten.                                                                                                                       

Viveca riktade också ett varmt TACK till Märta Greta Guth för ett förtjänstfullt arbete i 

länsförbundets styrelse under många år. Present och blommor överlämnades med förhoppning 

att vi även återser Märta-Greta vid våra framtida träffar. 

 

Vid protokollet 

 

Siv Nilsson 

 

Ordförande 

 

Barbro Sandberg 

 

Justeras 

 

Eva Jansson                                                              Nancy Nilsson                                                                                                                                                                                              

                                                                              


