
Protokoll årsmöte Neuroforum 2022-02-09 nr 91 

Årsmötet samlade 15 deltagare. 

§ 1 Vår ordförande Axel Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Dagordningen godkändes 

§ 3 Mötet ansågs vara behörigen utlyst (6 veckor innan årsmötet). 

§ 4. Bengt Johansson valdes som protokollförare för mötet. 

Axel Eriksson valdes till ordförande för mötet. 

Till justerare valdes Fredrik Bååthe 

 

§ 5 Axel föredrog verksamhetsberättelsen. Utsänd i samband med dagordningen. 

Verksamhetsberättelsen godkändes. 

 

§6 Kassören Anders Hill föredrog den ekonomiska redovisningen. Utsänd i samband med 

dagordningen. 

Ett antal frågor ställdes med anledning av pengarna från Allmänna arvsfonden (AA). 

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan AA och LIV-projektet och Neuroforum? 

Vad händer om Arvsfonden har synpunkter på användandet av medlen? 

Fredrik Bååthe, Anders Hill och Axel Eriksson svarar på frågorna och frågeställarna ansåg 

sig nöjda med svaren. 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 0 kr. 

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

§7Revisorn Lars Blixter föredrog revisionsberättelsen. 

Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. 

Ytterligare frågor kring LIV-projektet uppkom i samband med revisionsberättelsen. 

Behövs ytterligare en revisor för projektet? 

Hur ser pengaflödet ut? 

Hur påverkas Neuroforums resultatredovisning med anledning av LIV-projektet? 

Finns något kvalitativt mått för verksamheten? 

Hur ser projektbeskrivningen ut? 

Berörda styrelseledamöter svarar. Frågeställarna ansåg sig nöjda med svaren. 

Kerstin Söderberg som har erfarenhet från AA ger ytterligare beskrivning på hur det brukar 

fungera 

§8 Styrelsen beviljas enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

 

§9 Valberedningens förslag till ny styrelse 2022.  

Ordförande  Axel Eriksson (890111-5132)  

Sekreterare  Bengt Johansson 

Kassör  Ulrika Ahlqvist (740917-4666) 

Ledamöter 

Bertil Thomas 

Fredrik Bååthe 

Per-Olof Nilsson 



Linda Bellvik 

Joanna Giota 

Wojciech Michno  

Carl E. Olivestam (ny) 

Göran Wendin (ny) 

Göran Söderlund (ny) 

 

De nya ledamöterna gjorde en kort presentation av sig själva. 

Vi har två hedersledamöter, Carl-Gerhard Gottfries och Rolf Ekman 

§10 Styrelsen väljs enhälligt i sin helhet enligt valberedningens förslag §9. 

§11Anders Hill väljs enhälligt till revisor. 

§12 Till valberedning finns inget förslag. Styrelsen tillsätter valberedning senare. 

§13 Inga motioner inkomna. 

Vi kan komma att behöva justera stadgarna ang. valberedning. Dock inget att rösta om för 

närvarande. 

§13 Övriga frågor. Göran Wendin undrar angående neurowebbens utveckling. Axel svarar. 

§14 Ordföranden Axel Eriksson tackar för intresset och avslutar mötet samt flaggar för 

föredrag av Anders Rosengren kl 18. 

 

Sälen 2022-02-10 (Online via Zoom) 

Bengt Johansson Axel Eriksson Fredrik Bååthe 

 

Protokollförare Ordförande  Justerare  


