
Sveriges Arbetsterapeuters fu11miktige 2018

Tid 15—16 november 2018

Plats Qualitv Hotel Globe

Beslutande Se bifogad rösdängd, b//aga 1

Ordförande:

1

J ,‘.)/

Benny Johansson Josefine Qvarfordt
/

Sekreterare:

tberg

Justerande:

Monica F1dt Barbro Kågström
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Fullmäktiges öppnande

Förbundets ordförande Ida Kåhlin förklarar fullmäktige öppnat.

§2 Fullmäktiges behöriga titlysande

Fullmäktigemötet förklaras behörigen utlyst.

§3 Justering av röstlängd

§4 Val av justerare tillika rösträknare

Val av fullmäktiges ordförande med bisittare

Val av fullmäktiges sekreterare med bisittare

§7a Förbundsstyrelsens årsredovisning inki. konfliktfondens för räkenskapsåret
2015 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelser för
räkenskapsåret 2015 för förbundet inld. konfliktfonden.

Fullmäktige beslutar

att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning inkl. konffiktfondens för 2015 till
handlingarna samt att lägga revisorernas berättelse för 2015 till handlingarna.

§7b Fastställande av resultat- och balansräkning för Sveriges Arbetsterapeutcr 2015
samt beslut i anledning av 2015 års resultat

Fullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för 2015
att för Sveriges Arbetsterapeuter balanseras 9 602 187 kr i ny räkning samt att för
konffiktfonden balanseras 20 080 531 kr i ny räkning.
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Fullmäktige beslutar

att godkänna rösdängden enligt upprop, bilaga 1.

fullmäktige beslutar

att utse Monica Fäldt och Barbro Kågström till justefare tillika rösträknare.

Fullmäktige beslutar

att välja Benny Johansson till fullmäktiges ordförande med ]osefine Qvarfordt som
bisittare.

Fullmäktige beslutar

att välja Martin Östberg till fullmäktiges sekreterare med Ann-Sofie Palmlöv som
bisittare.
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§7c Fråga om ansvarsfrihet för Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse 2015
avseende förbundets verksamhet mM. konfliktfonden

Fullmäktige beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§8a Förbundsstyrelsens årsredovisning mM. konffiktfondens för räkenskapsåret
2016 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelse för
räkenskapsåret 2016 för förbundet mM. konfliktfonden.

Fullmäktige beslutar

att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning inH. konffiktfondens för 2016 till
handlingarna samt att lägga revisorernas berättelse för 2016 till handlingarna.

§8b Fastställande av resultat- och balansräkning för Sveriges Arbetsterapeuter 2016
samt beslut i anledning av 2016 års resultat

Fullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för 2016,
att för Sveriges Arbetsterapeuter balanseras 12 303 923 kr i ny räkning samt
att för konffiktfonden balanseras 20 275 929 kr i ny räkning.

§ 8c Fråga om ansvarsfrihet för Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse 2016
avseende förbundets verksamhet inki. konfliktfonden

Fullmäktige beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§9a Förbundsstyrelsens årsredovisning inki. konffiktfondens för räkenskapsåret
2017 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelse för
räkenskapsåret 2017 för förbundet inkl. konffiktfonden.

Fullmäktige beslutar

att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning mM. konffiktfondens för 2017 till
handlingarna samt att lägga revisorernas berättelse för 2017 till handlingarna.

§9b Fastställande av resultat- och balansräkning för Sveriges Arbetsterapeuter 2017
samt beslut i anledning av 2017 års resultat

Fullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för 2017,
att för Sveriges Arbetsterapeuter balanseras 12 154 678 kr i ny räkning samt att för
konffiktfonden balanseras 20 748 269 kr i ny räkning.
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§9c Fråga om ansvarsfrihet får Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse 2017
avseende förbundets verksamhet inki. konfliktfonden

Fullmäktige beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskaps?tret 2017.

§lOa Stipendiefondens styrelses årsredovisning för räkenskapsåret 2015 med förslag
till disposition av resultatet. Revisorernas berättelser för räkenskapsåret 2015

Fullmäktige beslutar

att med godkännande lägga stipendiefondens styrelses årsredovisning 2015 till
handlingarna samt att lägga revisorernas berättelse för 2015 till handlingarna.

§lOb Fastställande av resultat- och balansräkning för stipendiefonden 2015 samt
besitit i anledning av 2015 års resultat

Fullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för stipendiefonden 2015 samt
att kr 1 236 117 kr balanseras i ny räkning.

§lOc Fråga om ansvarsfrihet för stipendiefondens styrelse 2015 avseende fondens
verksamhet

Fullmäktige beslutar

att bevilja stipendiefondens styrelses ledamöter ansvarsfrihet för 2015.

§lla Stipendiefondens styrelses årsredovisning för räkenskapsåret 2016 med förslag
till disposition av resultatet. Revisorernas berättelser för räkenskapsåret 2016

Fullmäktige beslutar

att med godkännande lägga stipendiefondens styrelses årsredovisning 2016 till
handlingarna samt att lägga revisorernas berättelse för 2016 till handlingarna.

11b Fastställande av resultat- och balansräkning för stipendiefonden 2016 samt
beslut i anledning av 2016 års resultat

Fullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för sdpendiefonden 2016 enligt årsredovisning
samt

att kr 1 245 71$ kr balanseras i ny räkning.

_____________
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Fråga om ansvarsftihet för stipendiefondens styrelse 2016 avseende fondens
verksamhet

§12a Stipendiefondens styrelses årsredovisning för räkenskapsåret 2017 med förslag
till disposition av resultatet. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2017

Fullmäktige beslutar

att med godkännande lägga sdpendiefondens stvrelses årsredovisning 2017 till
handlingarna samt att lägga revisorernas berättelse för 2017 till handlingarna.

Fastställande av resultat- och balansräkning för stipendiefonden 2017 samt
beslut i anledning av 2017 års resultat

Fullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansräkning för stipendiefonden 2017 enligt
ärsredovisning, samt
att kr 1 225 999 kr balanseras i ny räkning.

Fråga om ansvarsfrihet för stipendiefondens styrelse 2017 avseende fondens
verksamhet

[u1lmäktige beslutar

att bevilja stipendiefondens styrelses ledamöter ansvarsfrihet för 2017.

Etiska rådets verksamhet 2015, 2016, 2017 och 2018
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§llc

Fullmäktige beslutar

att bevilja stipendiefondens styrelses ledamöter ansvarsfrihet för 2016.

§12b

§12c

§13

Fullmäktige beslutar

att med godkännande lägga etikrådets verksamhetsberättelser 2015, 2016, 2017 och
2018 till handlingarna.

§14 Förbundsstyrelsens rapport om verksamheten 1 januari — 31 augusti 2018

Fullmäktige beslutar

att lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.
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15 Motioner

Nr 1. Förkortad arbetstid med bibehållen lön
Annika Lexn föredrar förbundssryrelsens yttrande över motionen. Pullmiiktige
föreslås besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till förbundsstyrelsens
yttrande.

Lena Bengtsson Sjöqvist, Södra Ålvsborg, och Eva Lindgren, Stockholm, yrkar

- att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över kunskapsläget och delge goda
exempel angående lokala lösningar gällande förkortad arbetstid på hemsidan
(bakom inloggning.

- att förbundsstyrelsen arbetar för förkortad arbetstid med bibehållen lönenivå.

förbundsstyrelsen biträder inte Lena Bengtsson Sjöqvists och Eva Lindgrens yrkandc.

Fullmäktige beslutar

- att avslå Lena Bengtsson Sjöqvists och Eva Lindgrens yrkande
- att anse motionen besvarad i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

Nr 2. Från Arbetsterapeut till AKTIVITETSTERÄPEUT
Helena Cronebäck föredrar förbundsstyrelsens yttrande över motionen. Fullmäktige
föreslås besluta att avslå motionen.

Sohveig Brändström, Västerbotten, yrkar bifall till motionen.

Fullmäktige beslutar

att avslå motionen i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

Nr 3. Lobbyverksamhet och information riktad till chefer och arbetsplatser
Karin Granbom föredrar förbundsstyrelsens yttrande över motionen. Fullmäktige
föreslås besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till förbundsstyrelsens
yttrande

Fullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

Nr 4. Förbättrade upphandlingsmöjligheter
Emma Eriksson föredrar förbundsstyrelsens yttrande över motionen. fullmäktige
föreslås besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till förbundsstyrelsens
yttrande.

Fullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

6(14)
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Nr. 5. Hjälp från förbundet med kretsarnas konto
Anna Ström föredrar förbundsstyrelsens yttrande över motionen. Fullmäktige föreslås
besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande.

Unnea Kjell, Uppsala, yrkar bifall på motionen med tillägg
- att låta förbundsstyrelsen skyndsamt under första halvan av mandatperioden göra

en översyn i syfte att finna en lösning som bättre svarar upp mot kretsarnas behov.

Förbundsstyrelsen biträder inte Linnea Kjells yrkande. Förbundsstyrelsen reviderar sitt
ursprungliga yttrande och ställer sig positiv till tillägget att förbundsstyrelsen har för
avsikt att skj,idscimt låta kansliet göra en översyn av den ekonomiska hanteringen av
kretsarnas ekonomi i syfte finna en lösning som än bättre svarar upp mot kretsarnas
behov.

Monica fäldt, Göteborg, yrkar

- att förbundsstyrelsen gör en översyn av kretsamas ekonomiska hantering (öppna
konton, kunna betala) under 2019.

- att förbundsstyrelsen tar fram en plan för hur kretsarnas praktiska arbete kring
ekonomin skall bedrivas

- att en kassörsutbildning arrangeras under 2019/2020.

Gabriel \Valter, Kalmar, yrkar bifall till modonens första yrkande men yrkar avslag på
övriga förslag på utbildningar.

Fullmäktige beslutar

att avslå Monica Fäldts yrkande

att anse motionen besvarad i enlighet med förbundsstyrelsens förslag med tillägget
skyndsamt enligt ovan.

Nr 6. Bristande kompetensutveckling för arbetsterapeuter i kommunen
Sandra Scherman föredrar förbundss’relsens yttrande över motionen. Fullmäktige
föreslås besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till förbundsstyrelsens
yttrande.

Fredrik Linné, Skåne, yrkar bifall till motionen
Jeanette Spogardh, Blekinge, yrkar bifall till motionen med tillägg att det även skall
gälla landsting och regioner.

Fullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

?7) t&7
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Nr 7. Anställning av icke legitimerad arbetsterapeut/studentmedarbetare under
ledighet/sommar

Emma Jansdotter föredrar förbundsstyrelsens yttrande över motionen. Fullmäktige
föreslås besluta att avslå yrkandena i motionen samt att uppdra åt förbundsstyrelsen att
närmare utreda huruvida kompetensprofiler inom olika verksamhetsområden kan
förtydliga arbetsterapeutens ansvarsområde.

jenny Nilsson-Tornberg, Skåne, yrkar bifall till motionen.
Magnus Aldebert, Kronoberg, yrkar på ett tillägg till förbundsstyrelsen yrkande

- att forbundet stödjer medlemmarna i kretsarna med utskick av information om vad
som gäller ansvar vid delegation av arbetsuppgifter inför semesterperioden.

Eva Lindgren, Stockholm, yrkar

- att förbundsstyrelsen uppdras att utreda behovet av kompetensprofiler som
kompletterar arbets terapeutprofessionen, ex. rehabassistenter och
arbets terapibiträden.

- att om utredningen visar på ett behov ge förbundsstyrelsen i uppdrag att påbörja
skapandet av dessa kompetensprofiler, om resurser till arbetet kan prioriteras.

Förbundsstyrelsen biträder inte Jenny Nilssons, Magnus Aldeberts eller Eva Undgrens
yrkande.

Fullmäktige beslutar

att avslå jenny Nilssons, Magnus Aldeberts samt Eva Lindgrens yrkande.

att anse motionen besvarad i enlighet med förbundsstvrelsens förslag.

Nr 8. Stimulans till aktiva och delaktiga medlemmar i Sveriges
Arbetsterapeuter Katarina Rydberg föredrar förbundsstyrelsens yttrande över
motionen. Fullmäktige föreslås besluta att avslå motionen.

Fullmäktige beslutar

att avslå motionen i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

Nr 9. Mer aktivt driva frågan om lönerna i regionerna.
Anna Ström föredrar förbundsstyrelsens yttrande över motionen. Fullmäktige föreslås
besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande.

Karin Olsson, Skåne, yrkar bifall till motionen.

Fullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
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§16 Propositioner

1. Ändring av förbundets stadgar

Ida Kåhlin föredrar propositionen. Förbundsstyrelsen föreslår fulimäktige att besluta
att godkänna förslag till stadgeändring

Sofie Ivarsson, Stockholm, yrkar

- att avslå förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring att på sidan 140 (avsnitt 4.6)
stryka punkt 6 samt att avslå alla konsekvensändringar.

- att avslå i punkt 8 föreslagen datumändring för skriftlig anmälan till
förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen biträder inte yrkandet.

Monica Fäldt, Göteborg, Madeleine Schifier, Södra Älvsborg, mil yrkar att under
avsnitt 7.3 ska antalet ledamöter i kretsen styrelse kvarstå.
Förbundsstyrelsen ansluter sig till yrkandet.

Monica Fäldt, Göteborg, Karin Olsson, Skåne, Linnea Kjell, Madeleine Schifier, Södra
Ahrsborg, samt Rand Christman, Stockholm, har — med vissa variationer och tillägg —

yrkat avslag på förbundsstyrelsen förslag. Fullmäktige ställer förbundsstyrelsens förslag
mot dessa yrkanden i grupp.

Förbundsstyrelsen biträder inte dessa yrkanden.

Fullmäktige beslutar

att godkänna förbundsstyrelsens föreslagna ändringar i avsnitt 2.5 och 2.6.
att godkänna förbundsstyrelsens föreslagna ändringar i avsnitt 3.1, 3.2 och 3.3.
att efter votering godkänna förbundsstyrelsens föreslagna ändringar i avsnitt 4.6
att godkänna förbundsstyrelsens föreslagna ändringar i avsnitt 5.2 och 5.3
att godkänna ändringarna i avsnitt 7.3 enligt förslag från Monica Fäldt, Madeleine
Schifier, dvs, att förs ta meningen lyder Kretsens verksamhet leds at’ en stjre/se med nutist tre

ledamöter.
att godkänna förbundsstyrelsens föreslagna ändringar i avsnitt 9.1
att efter voteringen med röstsiffror 38—36 godkänna förbundsstyrelsens föreslagna
ändringar i 10.2—10.3. Detta innebär att Monica Fäldt, Karin Olsson, Linnea Kjell,
Madeleine Schiller samt Rand Christmans yrkanden faller.
att godkänna förbundsstyrelsens föreslagna ändringar i avsnitt 11.2.
att godkänna förbundsstyrelsens föreslagna ändringar i avsnitt 16.1.

Fullmäktige beslutar

att fastställa förbundets stadgar i sin helhet i enlighet med besluten ovan.

k 7
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2. Yrkeslivslångt lärande
Förbundsstyrelsens avstår att föredra propositionen på grund av tidsbrist.
förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anta propositionen.

Jeanette Spognrdh, Blekinge, yrkar
- att parentesen på sidan 148 tas bort, samt att meningen på sidan 149 “Framgngarna
har nåtts över en forhå//andevis kortperiod (25 di) och med relativt få forskare” ersätts med

Framån,garna hJar nåtts över en /brhå//andevis kortperiod (sedan 90-ta/et) och med relativt fåforskare”.

Förbundsstyrelsen biträder inte yrkandet.

Monica Fäldt, Göteborg, yrkar

- att dispositionen ändras så att stycket om det livslånga lärandet inleder
dokumentet, samt att stycket om grundutbildningen hamnar innan avsnittet om
forskning och forskarutbildning.

Förbundsstyrelsen biträder inte yrkandet.

Fullmäktige beslutar
att godkänna Jeanette Spogardhs ändringsyrkande
att avslå Monica Fäldts ändringsyrkande

Fullmäktige beslutar

att anta propositionen i sin helhet i enlighet med besluten ovan.

3. Revidering av Etisk kod för arbetsterapeuter
Förbundsstyrelsens avstår att föredra propositionen på grund av tidsbrist.
Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att godkänna revideringsförslaget av
Etisk kod för arbetsterapeuter.

Fullmäktige beslutar

att godkänna revideringsförslaget av Etisk kod för arbetsterapeuter.

4. Revidering av Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter
Förbundsstyrelsens avstår att föredra propositionen på grund av tidsbrist.
Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att fastställa bilagda
kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter.

Fullmäktige beslutar

att fastställa bilagda kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter.

71O(14) II
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5. Strategiskt arbete i kretsarna
Emmajansdotter föredrar propositionen. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige
besluta

- att Sveriges Arbetsterapeuter under 2019—2021 inrättar professionsstrateger i
förbundens kretsar och ger förbundsstyrelsen i uppdrag att faststI a en
uppdragsbeskrivning

- att funktionerna kwalitetsombud och kretskommunikatör tas bort från förbundens
organisationsstruktur.

Fullmäktige beslutar

- att Sveriges Arbetsterapeuter under 2019—2021 inrättar professionsstrateger i
förbundens kretsar och ger förbundsstyrelsen i uppdrag att fastställa en
uppdragsbeskrivning

- att funktionerna k-valitetsombud och kretskommunikatör tas bort från förbundens
organisationsstruktur.

6. Hedersmedlemskap i Sveriges Mbetsterapeuter
Helena \Vernersson föredrar propositionen. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige
besluta

- att till hedersmedlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter utse Lena Borell och Birgitta
Bernspång.

Fullmäktige beslutar

- att till hedersmedlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter utse Lena Borell och Birgitta
L Bernspång.

7. Vision och strategier för Sveriges Arbetsterapeuter jämte medlemsavgifter
under fullmäktigeperioden 2019—2021

Ida Kåhlin föredrar propositionen. Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

- att fastställa den av förbundsstyrelsen presenterade Visionen, strategier med
fokusområden för 2019—2021

- att fastställa förbundsavgifterna till Sveriges Arbetsterapeuter för 2019—2021 enligt
följande:

Ordinarie azgzft

Yrkesverksamma och arbetslösa med lön/ersättning motsvarande 33,3% av gällande
prisbasbelopp och därutöver samt fria yrkesutövare, som bedriver egen verksamhet vid
sidan av en anställning 318 kr/månad.

llMixc
/
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Reducerad avgift

Yrkesverksamma och arbetslösa medlemmar med månadslön/ersättriing undersögande33,3% av prisbasbeloppet samt fria yrkesutövare som enbart driver egen verksamhet192 kr/månad

Studenter imdergrundutbi1dnhg 200 kr för studietiden

Ickejrkest’erksamimi (exempelvis pensionärer 240 kr! år

- att ge förbundsstyrelsen i mandat att under 2020—2021 höja medlemsavgiften förordinarie och reducerad avgift med högst 20 kronor per månad om så ansesnödvändigt
- att fastställa avsättning till konffiktfonden till 75 000 kronor årligen under 2019—2021
- att fastställa avsättningen till stipendiefonden för 2019—2021 till sammanlagt minst150 000 kronor.

Eva Lindgren, Stockholm, yrkar

- att ändra tredje meningen på sidan 13, första stycket till:
Med ugdngipunkt i framtagandet at’ en Lemensam lönestratei kuma ge utökat stöd till
enskilda medleimnar 1 lönefr4gor och Inför lö,,esamtat

- att på sidan 13, fokusområde 2, göra följande tillägg efter första stycket:
kommer ät’en att verkafor samt attge kretsarna stöd i att sluta lokala överensko,m.’ielser oth

tn’tal som kan gynna arbetsterapeuters arbetsliv och arbetsmi?ö.

Förbundsstyrelsen biträder yrkandet.

jeanette Spogardh, Blekinge, yrkar

- att behålla studentavgiften för studenter under grundutbildningen på 200 kr/år.

Förbundsstyrelsen biträder inte yrkandet

Fullmäktige beslutar

- att bifalla Eva Lindgrens yrkande
- att avslå Jeanette Spogardhs yrkande.

Fullmäktige beslutar

- att fastställa den av förbundsstyrelsen presenterade Visionen, strategier med
fokusområden för 2019—2021, med de ändringar som följer av besluten ovan

- att fastställa förbundsavgifterna till Sveriges Arbetsterapeuter för 2019—2021 enligtförbundsstyrrelsens förslag

____________
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§17 Val av förbundsordförande

Fullmäktige beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag

att välja Ida Kåhlin (omval 3 ir) till förbundsordförande.

§18 Val av 1:e vice förbundsordförande

fullmäktige beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag
att välja Kristina Hultman (nyval 3 år) till förste vice förbundsordförande.

§19 Val av 2:e vice förbundsordf’örande

Fullmäktige beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag

att välja Karolina Behrnsten (omval 3 år) till andre vice förbundsordförande.

§20 Val av ledamöter i förbundsstyrelsen

Fullmäktige beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag

att till ordinarie ledamöter i styrelsen välja:

Sofie Ivarsson nrval 3 år
Ann-Charlotte Kassberg nyval 3 år
Qarin Lood nyval 3 år
Maria Sjöberg nyval 3 år
Mika Smeds-Levin nyval 3 år
Emma jansdotter omval 3 år
Annika Lexén omval 3 år
Katarina Rydberg omval 3 år

§33 Val av ordförande i Etiska rådet

Som en följd av fullmäktiges beslut i l6 1 utser inte fullmäktige ordförande i Etiska
rådet.

§34 Val av ledamöter i Etiska rådet
Som en följd av fullmäktiges beslut i l 6 1 utser inte fullmäktige några ledamöter i
Etiska rådet.

§35 Val av ordförande i Specialistrådet
Som en följd av fullmäktiges beslut i l6 1 utser inte fullmäktige ordförande i
Specialistrådet.
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§36 Val av ledamöter i Specialistrådet

Som en följd av fullmäktiges beslut i 16 1 utser inte fullmäktige några ledamöter i
Specialistrådet

§37 Val av revisorer jämte suppleanter

Fullmäktige beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag
att välja Mikael Christensson, auktoriserad revisor, (omval 3 år Karin Granbom (nytral
3 år till revisorer
att välja johan Engdahl, auktoriserad revisor, (omval 3 och Karin Söderberg (omval
3 är) till revisorssuppleanter.

§38 Val av valberedning
Fullmäktige beslutar

att välja Margareta Lindberg, Anna Ström och Sandra Scherman till valberedning
att utse Änna Ström till sammankallande.

§39 Fullmäktige avslutas

Förbundsordförande Ida Kåhlin förklarar 201$ års fullmäktige avslutat.
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