
Mötesprotokoll	styrelsemöte	–	Om	Dissociation	
	
Protokollnummer: 5 
Datum: 2021-03-07 
Mötet hålls via chattfunktionen Messenger 
 
 
Medverkande: Lotta Arehn, Linnéa Regnlund, Hanna Karlsson, Bonnie Friedh  
Frånvarande: Michaela Châteaux (Hanna Karlsson går in som ersättare), Jiang Millington 
(valberedningen) och Fanny Åberg (valberedningen).   
 
 
 
1. Mötet öppnas 15:00 av ordförande Linnéa Regnlund.  

Inledningsvis behandlas frågan huruvida vi ska genomför dagens möte då båda 

representanterna från valberedningen Jiang Millington och Fanny Åberg samt 

styrelsemedlemmen Michaela Châteaux är frånvarande. För att mötet ska vara giltigt krävs att 

hälften av ledamöterna är närvarande, det behöver alltså vara 3 ledamöter närvarande, med 

Hanna Karlsson som ersättare för Michaela Châteaux är således 4 från styrelsen närvarande. 

Skriftlig information har inkommit från valberedningen och den punkten kan därmed avgöras 

i valberedningens frånvaro.  

Linnea Regnlund föreslår att mötet genomförs med de närvarande ledamöterna vilket 

godkänns av alla närvarande.  

 

2. Dagordningen godkänns. 

 

3. Beslut tas att Linnéa Regnlund väljs till mötets ordförande, Bonnie Friedh till 

mötessekreterare samt Hanna Karlsson och Lotta Arehn till justerare. 

 

4. Valberedningen har skriftligen inkommit med följande information inför kommande 

verksamhetsår: 



”Från valberedningens sida har vi pratat med alla utom revisorn och alla utom en person vill 

gärna fortsätta sina uppdrag i styrelsen. Frågan är om vi ska hitta en ersättare till personen, 

eller om övriga styrelsen är okej med att vara en person mindre i styrelsen nästa år. Jag 

(Jiang Millington) kan sitta kvar i valberedningen. Jag tänkte att jag skulle prata med min 

valberedningskollega inför årsmötet, men jag har skjutit upp det, återkommer med info till 

årsmötet.” 

Alla närvarande är eniga om att det vore bra att hitta en ny medlem till styrelsen inför 

kommande verksamhetsår som ersätter Hanna Karlsson som valt att avsluta sitt uppdrag i 

styrelsen. Då Hanna är medlemsansvarig måste också detta uppdrag läggas över på en annan 

person. Bonnie Friedh föreslår att hon kontaktar en person som hon haft kontakt med i 

samband med föreningens skrivarkurs för att kolla om hen är intresserad. Bonnie meddelar 

också att hon kan ta över medlemsansvar om hon får introduktion.  

Beslut att Bonnie Friedh tar över medlemsansvaret från årsmötet tills första styrelsemötet 

efter årsmötet då hon officiellt väljs som medlemsansvarig, Hanna Karlsson gör överlämning. 

Bonnie Friedh tar också kontakt med ”Sam” och kollar intresse för att sitta i styrelsen.  

 

Beslut fattas också att Linnea Regnlund återkopplar enligt följande till valberedningen:  

 

”Vi ser gärna en ny styrelsemedlem, men det går också utan om ingen ersättare kan finnas 

samt att vi tar upp på årsmötet och frågar om det finns fler förslag/personer som är 

intresserade. Valberedningen ska inkomma med sitt förslag på nomineringar till nästa års 

styrelse senast kommande onsdag(2021-03-10) till Lotta Arehn. Yttermera föreslår vi att 

Jiang Millington fortsätter som valberedning även nästa verksamhetsår.” 

	

 

 

5. Inför årsmötet, se bilaga 2 för förslag på arbetsfördelning från Lotta Arehn.  

Beslut tas att Linnea Regnlund meddelar revisor Thérèse Eriksson att hon ska skicka in 

revisionsberättelsen inför årsmötet samt stämmer av huruvida hon kan medverka på årsmötet 

eller inte.  

 



Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och årsredovisning finns färdiga och har skickats till 

ordförande Lotta Arehn som ansvarar för utskick inför årsmötet. Slutdatum för att skicka in 

motioner har passerat och det har inte kommit in några motioner.  

 

Dagordningen för årsmötet gås igenom punkt för punkt: 

1. Mötets öppnande: Mötet inleds med att Lotta hälsar välkomna i egenskap av 

ordförande i föreningen och sedan lämnar över till den som mötet väljer som 

ordförande.  

2. Fastställande av röstlängd: Mötesordförandens	ansvar	+	två	delar.	Del	1:	alla	

närvarande	säger	sitt	namn	(och	presenterar	sig	mer	om	de	känner	för	det)	så	vi	

ser	att	tekniken	fungerar	och	får	med	namnen	i	protokollet.	Och	del	2	att	

ordföranden	bara	slår	fast	att	alla	har	rösträtt.	Inför	årsmötet	stämmer	Hanna	

Karlsson	och	Lotta	Arehn	av	så	att	alla	som	anmält	sig	till	årsmötet	har	betalat	

årsavgiften.	 

3. Mötets	utlysande:	Mötesordförandens	ansvar. 

4. Mötets	behörighet:	Mötesordförandens	ansvar. 

5. Val	av	ordförande	och	sekreterare	för	årsmötet:	Bonnie	Friedh	går	in	som	

ordförande	för	årsmötet	och	Linnea	Regnlund	som	sekreterare.	 

6. Fastställande	av	dagordning:	Mötesordförandens	ansvar.	 

7. Val	av	rösträknare	och	protokolljusterare:	Utses	på	mötet.	 

8. Styrelsens	verksamhetsberättelse	och	ekonomiska	berättelse	för	föregående	år:	

Bonnie	Friedh	redovisar	verksamhetsberättelsen	och	Linnea	Regnlund	den	

ekonomiska	berättelsen.	 

9. Revisionsberättelse	för	föregående	räkenskapsår:	Thérèse	Eriksson,	om	hon	ej	är	

närvarande	tar	Lotta	Arehn	punkten.	 

10. Beslut	om	ansvarsfrihet	för	styrelsen	för	den	tid	revisionen	avser:	

Mötesordförandens	ansvar.	 

11. Fastställande	av	medlemsavgift	för	kommande	år:	Mötesordförandens	ansvar. 

12. Behandling	och	beslut	om	inkomna	motioner	och	om	förslag	från	styrelsen:	

Mötesordförandens	ansvar.	 

13. Beslut	om	eventuella	ersättningar	för	revisor	och	medlemmars	privata	utlägg	för	

föreningens	räkning:	Mötesordförandens	ansvar.	 



14. Beslut	om	budget	för	kommande	år	samt	godkännande	av	inköpta	banktjänster:	

Linnea	Regnlund. 

15. Genomgång	och	beslut	om	verksamhetsplan	för	kommande	år:	

Mötesordförandens	ansvar.	 

16. Val	av	styrelse	för	föreningen	kommande	år:	Valberedningen. 

17. Val	av	revisor:	Mötesordförandens	ansvar.	 

18. Val	av	valberedning:	Mötesordförandens	ansvar. 

19. Övriga	frågor:	Mötesordföranden	fördelar	ordet.	 

20. Mötet	avslutas:	Mötesordförandens	ansvar.	 

 

Beslut fattas alltså att Bonnie Friedh, under punkt 5 i dagordningen för dagens möte 2021-03-

07 går in som ordförande på årsmötet i stället för Lotta Arehn. 

 

6. Medlemmar som inte anger kontaktuppgifter när de blir medlemmar. Linnea Regnlund 

föreslår att vi endast då skickar ett sms där vi hälsar dem välkomna till föreningen och frågar 

om de vill ha utskick från föreningen och att de då ska återkomma med sin mailadress.  

Beslut fattas att vi gör så, alla närvarande är eniga. Beslut fattas också att detta utskick görs 

från Bonnie Friedhs privata mobilnummer tills vidare.  

 

7.  Övriga frågor.  

a) Möjlighet att göra insamlingar via Facebook till föreningen. Linnea Regnlund undrar hur 

det går med detta. Bonnie Friedh har tittat närmare på det och behöver tillgång till föreningens 

Facebooksida som administratör för att ordna det.  

Beslut fattas att Lotta Arehn ombesörjer detta.  

b) Ska personer som går med i föreningen från och med nu fram till årsmötet få kallelse till 

årsmötet? Hanna Karlsson påtalar att de i princip blir kallade försent men att vi inte satt något 

sista datum för anmälan till årsmötet.  

Beslut fattas att nya medlemmar ska kallas och får närvara så länge de har betalt 

medlemsavgiften och ingår i röstlängden.  



 

8. Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet: Bonnie Friedh  
 
_______________________________ 
 
 
 
Justerare:  
 
Hanna Karlsson  
 
_______________________________ 
 
 
Lotta Arehn 
 
_______________________________ 


