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1. Mötets öppnande 
Ordförande Tinna Cars-Björling öppnade mötet och hälsade årsmötesdeltagarna välkomna. 
 

2. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes utifrån närvaroförteckningen. 
 

3. Fastställande av dagordning 
Mötet fastställde den föreslagna dagordningen. 
 

4. Mötets utlysande 
Deltagarna beslutade att mötet var stadgeenligt utlyst. 
 

5. Val av mötesordförande 
Mötet valde Jesper Aspegren till mötesordförande  
 

6. Val av mötessekreterare 
Inger Malm valdes till sekreterare för årsmötet. 
 

7. Val av två justerare tillika rösträknare 
Mötet valde Britt-Louise Jönsson Hässleholm och Christine Lennartson Ängelholm till justerare tillika 
rösträknare. 
 

8. Verksamhetsberättelse 2012 
Verksamhetsberättelsen föredrogs. Mötet godkände den och beslutade därmed att lägga den till 
handlingarna. 
  

9. Kassaberättelse 2012 
Sirpa Persson föredrog resultaträkningen för 2012.  
Mötet beslutade att godkänna den ekonomiska sammanställningen för 2012. 
 

10. Revisionsberättelse 2012 
Revisor Anna Bodin föredrog revisionsberättelsen, som utmynnade i ett förslag att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet.  Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 

11. Styrelsens ansvarsfrihet 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 



 
12. Förslag till verksamhetsplan 2013 

Tinna föredrog verksamhetsplanen för 2013. Mötet godkände och fastställde förslaget till 
verksamhetsplan. 
 

13. Förslag till budget 2013 
Sirpa föredrog förslaget till budget för 2013. Mötet fastställde och godkände styrelsens förslag till 
budget. 
 

14. Fastställande av medlemsavgift 
Styrelsens förslag var oförändrad medlemsavgift för år 2013 (dvs. 1500 kr för kollektivt medlemskap 
och 150 kr för enskild medlem), vilken fastställdes av mötet. 
 

15. Val av styrelse 
Monica Westerlund föredrog valberedningens förslag till styrelse för 2013. 
Mötet valde  
Marie Cesares Olsson (omval 1 år) och Åsa Pettersson till delat ordförandeskap (omval 1 år), 
 Anna-Maria Troedsson till sekreterare (nyval 2 år), 
 Sirpa Persson till kassör (omval 2 år), 
Ann Johansson (omval 1 år), Inger Öberg (1 år kvar), Lotta Lilja (nyval 1 år) till ledamöter     
Tinna Cars Björling (omval 1 år) och Agneta Abrahamsson (nyval 1 år) till ersättare. 
 

16. Val av revisorer 
Mötet valde Anna Bodin och Inger Henriksson till interna revisorer. 
 

17. Val av valberedning 
Mötet beslutade att välja Monica Westerlund (sammankallande), Ann-Sofie Roslund och Gunnel 
Holmqvist till valberedning. 
 

18. Inkomna motioner 
En motion har inkommit till FFFF:s årsmöte från valberedningen. Motionen vill förorda att styrelsen 
inom sig väljer kassör och sekreterare i stället för som tidigare på valberedningens förslag. Mötet 
beslutade att gå på styrelsens förslag att bevilja motionen. 
 

19. Konferens 2014 
Gunnel Holmqvist informerade om att Östersund vill stå värd för den kommande 
familjecentralskonferensen och hälsade alla välkomna till Östersund i maj 2014 . 
 

20. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

21. Mötets avslutande  
Mötesordföranden tackade för mötet och avslutade. 
 
 
Inger Malm                                                           Jesper Aspegren      
Sekreterare                                                          mötesordförande 
                                                       
 
 Britt Louise Jönsson                                 Christine Lennartson                           
Justerare                                                    Justerare 


