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Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt är en ideell förening
som startade i Stockholm 1983 och blev Riksförening 2003. Vi
' Ger stöd till personer med ätstörningar och deras anhöriga
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Arbetar-för:?ySs"f: inom området
Verkar för båttre vård

Riksföreningen mot ätstörningar

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Riksftireninsen Anorexi/Bulimi-Kontakt

17 mars 20L3

$1 David Clinton (ordforande) Itirklarade årsmötet öppnat.
$2 Mötet befanns vara behörigen utlyst.

$3 Dagordningen godkändes med loljande åindringar:
$8 flyttades till efter $10.

-

närvarolista som även ska fungera sorn röstliingd upprättades.

till mötesordeliirande, Axel Östergren till sekreterare, Stef-anie Nold
till protokolljusterare samt Sofia Westling och Bo Kåresjö till rösträknare.

$4 Valdes Torbjörn Jäder

Säfwenberg

och Nike Linn

$5 Verksamhetsansvarig Kari Elise Slinning loredrog verksamhetsberättelsen och Axel Östergren
årsredovisningen ftir 2012 varefter dessa lades till handlingarna.

$6 Då revisorn Staffan Svedin var frånvarande lästes den undertecknade revisionsberättelsen upp av Axel

Östergren.

$7 Balans- och resultatriikning liksom ftireslagen resultatdisposition fastställdes.

$8 Beviliades sgzrelsen ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret 2012.

$9 Sammankallande ftir valberedningen, Helena Forsman, redoglorde
verksamhetsåLret. Deras lorslag till ny styrelse var:

Ordinarie ledamöter:
Omval av David Clinton pä2 är, Anneli Forss på

I

itir valberedningens arbete under

år, Lena Westin pä2 är och Axel Östergren på 2

ätr.

Nyval av Ida Lindh på I år. Lena Lydahl pä2 är och Lars Hedell på 1 år.
Suppleant Julia Stala 1 år
Beslöts välja i enlighet med valberedningens ftirslag.

Till ny valberedning valdes Ewa Karlsson (sammankallande), Ulrika Lysdn, Anna Wikfalk och Caroline
Forssbaeck

$

l0 Stadgeenligt inkomna motioner var 4 st. Dessa har bifogats kallelsen till årsmötet.
Motion l. Tillsättande av arbetsgrupp ftir stadgerevision. Beslöts godkiinna motionen.
Motion 2. Regler lor val av styrelseledamöter. Beslöts godkänna motionen. Beslutet var enhälligt och
uppnådde dåirmed nö dvändig kvalific erad ma-l oritet for stadg eändring.
Motion 3. Nya former av medlemskap. Beslöts godkiinna motionen
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Arbetar förebyggande inom området
Verkar för bättre vård

Riksfiireningen mot ätstörningar

Motion 4. Namnbyte. Förslagsställarna presenterade sitt respektive forslag. Efter sluten votering
konstaterades att ftirslaget "Frisk och Fri - Riksftreningen mot ätstörningar" frtt 28 röster av sammanlagt
34 möjliga. Diirigenom uppnåddes nödviindig kvalificerad majoritet fi)r iindringen i enlighet med stadgarna.

ftir 2013 fas8tälldes.
Easkilt medlemskap 200 kr
Familjemedlemsskap 300 kr
Organisationsmedlemmar 500 kr

$11 Följande årsavgifter

Stödmedlemmar 200 kr

$12 Ovriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

$

13 Förklarades

mötet avslutat.
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