Stockholm 2021-04-28

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte den 28:e april 2021,
kl. 18.30 online via Zoom
Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar
(Lokalavdelningen: Stockholm)
1. Årsmötet förklarades öppnat kl. 18.35 av verksamhetsledare för Frisk &
Fri Stockholm, Andrea Kjellin.
2. Till mötesordförande valdes Andrea Kjellin och till sekreterare Teres
Jonsson.
3. Till justerare och tillika rösträknare valdes Isa Nordeld och Malin
Amethier.
4. Årsmötes röstlängd fastställdes till 10 röstberättigade medlemmar.
5. Årsmötet befanns vara behörigen utlyst.
6. Dagordningen fastställdes.
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapportering föredrogs av
verksamhetsledare Andrea Kjellin. Årsmötet beslutade att lägga
verksamhetsberättelse och ekonomisk rapportering till handlingarna.
8. Vald revisor för år 2020 Staffan Svedin, HQV Stockholm AB har p.g.a.
sjukskrivning varit tvungen att avsäga sig uppdraget i januari. Lena
Norrman, auktoriserad revisor, på samma byrå som Staffan, har erbjudit
sig att ta på sig uppdraget. Val av Lena gjordes på ordinarie stämma av
riksstyrelsen 25:e april 2021. Revisorn var frånvarande och därför lästes
den undertecknade revisionsberättelsen upp av verksamhetsledare Andrea
Kjellin. Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
9. Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
10. Valberedningen Andrea Kjellin redogjorde för valberedningens föreslag
till Stockholms styrelse. (Valberedningen Malin Pöllä var frånvarande).
Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag till Stockholms
styrelse.
Styrelseordförande sedan tidigare:
Paula Friman
Ledamöter sedan tidigare:
Malin Amethier
Teres Jonsson

Nya Ledamöter:
Isa Nordeld

11. Till valberedning valde årsmötet Sara Norring.
12. Årsmötet beslutade att välja Lena Norrman, HQV till revisor.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Noteras
att inga motioner har inkommit.
14. Övriga frågor. Fanns inga övriga frågor.
15. Årsmötesprotokollet kommer finnas tillgängligt på riksföreningens
hemsida, under Stockholm lokalavdelnings flik inom 4 veckor.
16. Mötet förklarades avslutat kl. 19.24 av mötesordförande Andrea Kjellin.
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