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ÅRSMÖTE RIKSFÖRENINGEN FÖR METABOL HÄLSA  

6 JUNI 2018 I TULLHUSET PÅ DALARÖ 

Ordförande Ralf Sundberg hälsade de närvarande välkomna till ett soligt 

Dalarö, där just Nationaldagen hade firats utanför Tullhuset med 400 

personer närvarande. 

 

1. Fastställdes av röstlängd at påskriven närvarolista med 24 närvarande  

    medlemmar (bifogas) skulle utgöra röstlängd. 
 

2. Utsågs Ralf Sundberg att som ordförande leda mötet  

    samt Lars-Olof (LO) Landin som sekreterare för mötet.  
 

3. Utsågs Maud Hilton att tillsammans med ordföranden justera  

    protokollet. 
 

4. Mötet ansågs behörigen utlyst. 
 

5. Fastställdes dagordningen i enlighet med stadgarna.  
 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017, som var utsänd i  

        samband  med kallelsen, godkändes och lades till handlingarna.  

    b) Lars Bern, kassör, redogjorde för styrelsens förvaltningsberättelse  

        med  balans- och resultaträkning) för 2017 med en  

        balansomslutning ett positivt resultat på 56884 kronor och en  

        balansomslutning på 107697 kronor godkändes.   
 

7. Carl Johan Cronstedt redogjorde för revisorernas berättelse över  

    styrelsens förvaltning under 2017, som rekommenderade ansvarsfrihet  

    för styrelsen. Berättelsen lades till handlingarna (bifogas). 
 

8. Beslöts att godkänna styrelsens förvaltningsberättelse och förslag att  

     balansera årets vinst 56.884 kronor i ny räkning. Beslöts därefter att  

     bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.  
 

9. Beslöts att fastställa årsavgiften för medlemmar för 2018 och 2019   

    till oförändrat 200 kr. 
 

10. Ordföranden redogjorde för verksamhetsplanen 2018, som innebär  

      deltagande i höstens seniormässa i Älvsjö 2-4 oktober samt en     

      satsning på att stimulera bildandet av lokala aktionsgrupper, som  

      godkänns av styrelsen och som kan vara lokala arrangörer för möten  

      till vilka Riksföreningen åtar sig att bl.a. sända föreläsare. Beslöts att  

      ge styrelsen uppdrag att genomföra denna verksamhet och ta fram  

      ett skriftligt presentationsmaterial, roll-ups m.m. att användas i  

      dessa sammanhang. Maud Hilton presenterade kort aktionsgruppen   

      Dalarö Hälsa godkänts av styrelsen och som genomfört flera möten.  
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11. Beslöts att godkänna styrelsen förslag att ändra stadgarna till att  

      årsmöte skall hållas senast under juni månad. Konstaterades att  

      beslutet måste fastställas en andra gång vid nästa årsmöte. 
 

12. Val av ordförande, styrelse, revisorer och valberedning; 
 

      a) Ralf Sundberg omvaldes som ordförande för en tid av 1 år.  

      b) Pierre Hanell omvaldes och Maud Hilton nyvaldes som övriga  

          ledamöter för en tid av 2 år.  

          Lars Bern, Gunilla Edelstam och Lars-Olof (LO) Landin omvaldes  

          som övriga ledamöter i för en tid av 1 år. 

          Noterades att styrelsens ledamöter inte deltog i beslutet.  

       c) Inga suppleanter i styrelsen valdes.  

       d) Till revisorer omvaldes för 1 år Carl-Joan Cronstedt och  

           Anders Ulfvarson.  

           Inga suppleanter valdes. 

       e) Utsågs Karl Arfors (sammankallande) och Annika Dahlqvist som  

            ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. En plats 

            valberedningen vakantsattes. 
 

13. Övriga frågor; 

     Under denna punkt redogjorde Lars Bern om sin nya bok om orsaken     

     till den pandemi av övervikt och diabetes med följdsjukdomar som     

     orsakar stora problem i samhället de senaste 50-60 åren. Boken är  

     tänkt att kunna användas som ett hjälpmedel i Riksföreningen för att  

     bidra till samsyn om behov och åtgärder. Boken blir klar till  

     seniormässan i höst. 

     Meddelades att även Ralf Sundberg kommer ut med en bok om  

     inflammation under året, som också kommer att kunna användas i  

     Riksföreningens arbete.  

 

Då inga andra frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.  

 

 
 

Lars-Olof (LO) Landin        Justeras:  Ralf Sundberg             Maud Hilton  

Vid protokollet 


