
Välkomna till årsmötet 2020

APNÉFÖRENINGEN 
I STOCKHOLM



Dagordning vid Apnéföreningen i Stockholms årsmöte 12 mars 2020

1. Fastställande av:

a. röstlängd för mötet

b. föredragningslista

2. Fråga om mötet är korrekt utlyst

3. Val av:

a. ordförande för mötet

b. sekreterare för mötet

c. två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, för mötet

4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste året

5. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste året

6. Revisorernas berättelse över det senaste verksamhetsåret

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

9. Fastställande av medlemsavgift för 2020.

10. Fastställande av styrelsearvode

11. Fastställa styrelsens verksamhetsplan

12. Fastställa budget

13. Val av styrelse:

a. ordförande för en tid av ett (1) år

b. fyra styrelseledamöter för en tid av två (2) år 

c. tre styrelseledamöter för en tid av ett (1) år

14. Val av revisorer

a. Val av en (1) revisor för en tid av ett (1) år

b. Val av en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år

15. Val av valberedning 

bestående av tre (3) personer för en tid av ett (1) år, 

varav en (1) utses till sammankallande.

16. Övriga frågor



2.  Fråga om mötet är korrekt utlyst

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång

Kallelse skall ske senast tre veckor före mötesdatum



3.  Val av funktionärer för mötet

a. Ordförande för mötet
b. Sekreterare för mötet
c. Två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet



4.  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
• Styrelsens sammansättning
• Styrelsearbetet
• Medlemsmöten med intressanta föredrag
• Leverantörernas utställning
• Websidan
• Drömläget
• Viktigt att sprida kunskap
• Sjukvårdspolitiskt aktiv
• Exponering på hjälpmedelscentralen
• Medlem i HSO
• I medlemmarnas intresse
• Om att påverka samhället
• Viktigt med medlemsvård



5.  Styrelsens förvaltningsberättelse för 2019

Resultat: 2019 2018

Intäkter: 361.290 kr 343.701 kr

Kostnader: 373.568 kr 427.031 kr

Förlust: 12.278 kr  88.330 kr

Trots det sänkta landstingsbidraget har förlusten 2019 
kunnat minskas jämfört med 2018.



6.  Revisorernas berättelse



7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen



8.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt
tid inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.



9.  Fastställande av medlemsavgift för 2021

Styrelsens förslag:

Oförändrad 200 kr



10. Fastställande av styrelsearvode

Totalarvode 50.000 kr, att fördelas inom styrelsen.



11.  Fastställa styrelsens verksamhetsplan

• Strategigruppen
• Apnéskolan
• Riksförbundet HjärtLung och dess läns- och lokalföreningar.
• Fyra nummer av Drömläget samt hemsida med bibehållen hög kvalitet.
• Fyra medlemsmöten med intressanta föreläsningar.
• Aktivitet som ej kan genomföras p.g.a. sänkta bidrag från region Stockholm 

är Järvaveckan med information till invandrare om OSAS.
• Aktivitet mot regionpolitikerna angående orättvis behandling av vår 

patientgrupp.



12.  Fastställa budget 2020
Intäkter

Försäljning 10.000
Medlemsavgifter 200.000
Annonser 130.000
Region bidrag 85.000
Sponsorbidrag 30.000
Apné Väst och Öst 20.000
Bidrag från Riksförbundet 180.000

Totalt 655.000 kr

Kostnader
Avgift till Riksförbundet 80.000
Föredragshållare 25.000
Resekost 15.000
Hemsidan 20.000
Personalkostnader 130.000
Medlemsmöten 20.000
Årsmöte 5.000
Styrelsemöten 5.000
Kontorsmateriel 12.000
Trycksaker 80.000
Internet, telefon 15.000
Köpta tjänster 120.000
Annonser 10.000
Apnéskolan 60.000
Porto 40.000
Bank- och postgirokostnader 3.000
Övriga kostnader 15.000

Totalt 655.000 kr



13.  Val av styrelse

Valberedningens förslag:

Ordförande: Gert Grundström, omval ett år

Ledamöter: Ingegärd Malmström, omval, två år
Alf Bergroth omval, två år 
Leif Lund omval, två år

Dan Wiksten, Marja Hillerström, Claes Eliasson och Agneta Lindberg valda 2019 på två år.



14.  Val av revisorer

Valberedningens förslag:

Revisor: Inga-Lill Franzen, nyval 1 år

Revisorssuppleant: Stig Nyberg, omval 1 år



15.  Val av valberedning

Tre ledamöter, varav en utses till sammankallande

Föreslagna:

Helmuth Olausson



16.  Övriga frågor


