Sveriges Kliniska Psykologer Förening

Årsmötesprotokoll
Datum: 21-02-20
Tid: kl 12.00 -ish
Plats: zoom

https://ki-se.zoom.us/j/69702656607
§ 1 Föreningens ordförande Erik Andersson öppnande årsmötet
§ 2 Årsmötet valde Moa Pontén till mötesordförande
§ 3 Årsmötet valde Linda Gjertsson till mötessekreterare
§ 4 Årsmötet valde Amandah Melin och Helena Cloodt till justeringspersoner
§ 5 Årsmötet godkände dagordningen enligt styrelsens förslag
§ 6 Fastställande av röstlängd: 10 personer vid årsmötet var röstberättigade. För varje val och
beslut skulle de röstberättigade markera i zoom att de befallde förslaget med symbolen
tummen upp alternativt markera med ljud om man vill gå emot förslaget eller göra tillägg.
§ 7 Årsmötet fastställde att mötet var behörigt utlyst (kallelse skall nå medlemmarna senast
30 dagar före årsmötet, föredragningslista och andra handlingar senast 14 dagar före
årsmötet).
§ 8 Verksamhetsberättelse: styrelseledamot Gustav Jonsson föredrog
verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen utan vidare tillägg som
därmed lades till handlingarna.
§ 9 Ekonomisk redogörelse av kassör Linda Gjertsson. Årsmötet godkände den ekonomiska
berättelsen som därmed lades till handlingarna.
§ 10 Revisorernas berättelse: Linda Gjertsson föredrog revisor Filip Arnbergs
revisionsberättelse. Årsmötet godkände revisionsberättelsen utan vidare tillägg som därmed
lades till handlingarna.
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen: Årsmötet beslutade att ge den
avgående styrelsen ansvarsfrihet.
§ 12 Behandling av inkomna motioner samt propositioner: Inga motioner har inkommit och
styrelsen har inte lagt några propositioner.
§ 13 Val av styrelse: (enligt stadgan ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter,
samtliga väljs på ett år)
a. Ordförande: Årsmötet valde Erik Andersson till SKPFs ordförande för verksamhetsåret
2021

b. Kassör: Årsmötet valde Linda Gjertsson till SKPFs kassör för verksamhetsåret 2021
c. Övriga ledamöter : Årsmötet valde Moa Pontén, Gustav Jonsson, Lisa Bäckman, Eli
Linderholm samt Marie Blom till övriga styrelseledamöter i SKPF för verksamhetsåret
2021.
§ 15 Val av övriga funktioner
- Till webmaster valde årsmötet Pia Faller.
- Till styrelsen adjungerade studeranderepresentanter: Inga förslag
§ 16 Val av revisorer: Årsmötet valde Anna-Clara Hellstadius som ordinarie revisor samt Dan
Katz som revisorssuppleant för verksamhetsåret 2021.
§ 17 Val av valberedning: Årsmötet valde Helena Cloodt till SKPFs valberedare inför årsmötet
2022.
§ 18 Beslut om medlemsavgifter: Årsmötet fastslog att medlemsavgifterna skall var desamma
som vid föregående verksamhetsår
a) Legitimerade samt PTP (fn 17 kr per månad)
b) Studerande samt Seniorer (fn 9 kr per månad)
§ 19 Övriga frågor:
- Diskussion om planerad verksamhet under 2021
§ 20 Mötets avslutning: Moa Pontén tackade alla och avslutade mötet.
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