
 
  

 

Protokoll från VICs årsmöte i Göteborg 18 april 2013 
 
 

 

1.            VICs ordförande Maria Bäck öppnade årsmötet.  

 

2.            Mötets utlysande godkändes. 

 

3.            Dagordningen fastställdes.  

 

4.            Till mötesordförande valdes Maria Bäck. Till mötessekreterare valdes Monica 

         Sterner. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Margareta Westerberg och  

         Anna Lindberg. 

 

5.            Rapporter från arbetsgrupperna: Jonna Norman rapporterade från Sviktgruppen.  

         Från PCI- gruppen rapporterade David Zughaft. Från HIA-gruppen rapporterade 

         Margareta Westerberg. Från Sekundärpreventiva gruppen rapporterade Ingela 

         Östman. Från Arytmigruppen rapporterade Anna Lindberg. Från arbetsgruppen  

         Medfödda hjärtfel rapporterade Helén Bergh Rönning. HLR-gruppen var ej  

         representerade vid årsmötet. 

             

6.            Verksamhetsberättelsen för år 2012 lästes upp av Maria Bäck.  

 

7.            Ekonomisk berättelse för år 2012 lästes upp av VICs kassör Kristina Åhlund. 

         VIC har en fortsatt stabil ekonomi men med ett negativt resultat för år 2012. 

 

8.            Revisorns berättelse lästes upp av Dan Malm. Åsa Axelsson och Dan Malm 

         har granskat räkenskaperna. Allt är i sin ordning. Ekonomin är i balans. 

          

9.            Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för VICs styrelse. 

 

10.     Maria Bäck läste upp förslag på nya stadgar (se verksamhetsplanen). 

         Förslaget om nya stadgar godkändes av årsmötet. 

 

11.        Medlemsavgiften för år 2013 beslutades att höjas från 200 kronor per medlem 

         och år till 250 kronor per medlem och år. Medlemsavgiften för pensionärer är  

         även för år 2013 beslutat att vara 100 kronor per medlem och år. 

 

12.        Inga skrivelser hade inkommit.  

 

13.        Inga motioner hade inkommit. 
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14.        Valberedningens sammankallande Lotta Jansson föreslog Emma Hag, 

         sjuksöterska från Jönköping som ersättare för Gabriella Karlsson och Maria 

         Mamhidir Eriksson. Gabriella och Maria har varit ledamöter i VICs styrelse och  

         ansvariga för medlemsregistret. Både Maria och Gabriella har avböjt att  

         bli omvalda för ytterligare en period. Årsmötet beslutade att Emma Hag ersätter 

         Gabriella Karlsson och Maria Mamhidir Eriksson som ledamot i VICs styrelse. 

         Emma Hag tar även över ansvaret för medlemsregistret i VIC. 

         Mona From Attebring har varit ledamot i VICs styrelse och blivit omvald i två 

         perioder. Därför kan hon inte enligt VICs stadgar väljas för en tredje period. 

         Mona From Attebring kommer dock att fortsätta att vara VICs representant i 

         SWEDEHEARTs styrgrupp. Vidare föreslog Lotta Jansson omval av Kristina Åhlund 

         (kassör), Monica Sterner (sekreterare) samt Margareta Ring (stipendieansvarig)  

         i VICs styrelse för ytterligare en period på två år. Årsmötet beslutade att 

         Kristina Åhlund, Monica Sterner samt Margareta Ring omvaldes för ytterligare en  

         period på två år i VICs styrelse. Lotta Jansson föreslog vidare omval av 

         Dan Malm (revisor) samt Åsa Axelsson (revisorsuppleant) för ytterligare en 

         period på ett år. Årsmötet beslutade att Dan Malm och Åsa Axelsson  

         omvaldes för ytterligare en period på ett år. Lotta Jansson överlämnade 

         därefter ordet till Maria Bäck för val av valberedning. Maria Bäck föreslog omval av  

         Lotta Jansson och Karin Nordgren. Årsmötet beslutade att Lotta Jansson och Karin 

         Nordgren omvaldes för en period på två år. Vidare föreslogs att Maria Mamhidir  

         Eriksson ska ersätta Lise-Lotte Johansson i valberedningen för en period på två år. 

         Lise-Lotte Johansson har blivit omvald i två perioder och kan därför enligt VICs  

         stadgar inte väljas om för en tredje period. Årsmötet valde Maria Mamhidir  

         Eriksson som ersättare för Lise-Lotte Johansson i valberedningen för två år. 

 

 

15.        Verksamhetsplanen fastställdes för år 2013/2014. Den lästes upp av ordförande 

         Maria Bäck. 

 

 

16.        Det fanns inga övriga frågor. 

 

     

17.        Ordförande Maria Bäck avslutade årsmötet.   

 

 

 

Monica Sterner                              Anna Lindberg                       Margareta Westerberg 

Sekreterare                                   Justerare                              Justerare  
 

 


