
Protokoll för WED-Förbundets Riksmöte mars 2021 

§1. Mötets utlysande och genomförande 
På grund av pandemin blev det omöjligt att genomföra Riksmötet i traditionell form. Styrelsen beslöt 

därför vid sitt sammanträde 2021-01-13 att genomföra mötet i digital skriftlig form, med bästa 

möjliga förhandsinformation till samtliga medlemmar: 

 Kallelse skulle sändas till alla medlemmar i slutet av januari. 

 Kallelsen skulle informera om att riksmötet ska ta ställning till förslag om namnbyte till RLS-

Förbundet samt förslag till nya stadgar. 

 Kallelsen skulle även beskriva formen: 

o Stoppdatum för eventuella motioner 10 februari. 

o Möteshandlingar tillgängliga på förbundets hemsida från 20 februari. 

o Möjlighet att sända kommentarer till handlingarna fram till 3 mars. 

o Röstningsunderlag tillgängligt på förbundets hemsida från 12 mars. 

o Röstning i relation till röstningsunderlaget fram till 18 mars. 

Denna planering har också genomförts:  

 20 februari fanns verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt styrelsens förslag 

till arbetsplan och nya stadgar (inklusive namnbyte) på hemsidan. 

 10 mars konstaterades att inga motioner hade inkommit. 

 12 mars kompletterades underlaget på hemsidan med förslag till ny styrelse samt även 

styrelsens förslag till beslut på övriga punkter. 

 19 mars hade 26 röster inkommit. Se bifogad röstlängd. 

Beslöts att mötet varit stadgeenligt utlyst. Beslutet var enhälligt. 

§2. Verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning 
Verksamhetsberättelse, ekonomisk årsredovisning och revisors rapport lades till handlingarna. 

§3. Styrelsens ansvarsfrihet 
Styrelsens ledamöter hade inte rösträtt i frågan. Röstberättigade deltagare beslöt enhälligt att bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet.  

§4. Arbetsplan 
Styrelsens förslag till arbetsplan för kommande verksamhetsår fastställdes. Beslutet var enhälligt. 

§5. Nya stadgar 
Styrelsens förslag till nya stadgar godkändes, se bilaga. Beslutet var enhälligt. 

  



§6. Styrelseval 
Konstaterades att ordförande Sören Berg och ledamöterna Gunnel Färm, Sören Hallberg och Susanne 

Lekvall hade ett år kvar av sina mandatperioder. Sten Sevborn lämnade styrelsen efter många års 

arbete och tackades för sina betydelsefulla insatser. Val gjordes enligt nedanstående: 

 Ledamot Olle Jonsson, omval för två år 

 Ledamot Emma Jakobsson, omval för två år, efter ett år som suppleant 

 Ledamot Tore Andersson, nyval för två år 

 Suppleant Kjell Klasson, nyval för ett år 

 Suppleant Torgny Nyholm, nyval för ett år 

Gunnel Färm valdes till kassör, en förändring av uppdrag under löpande mandatperiod. 

Beslutet var enhälligt. 

§7. Revisorsval 
Styrelsens ledamöter hade inte rösträtt i frågan. Röstberättigade deltagare beslöt enhälligt att välja 

SV Revision AB, omval ett år. 

§8. Medlemsavgift 
Beslöts att medlemsavgiften kvarstår oförändrad. Beslutet var enhälligt. 

§9. Arvoden till styrelsen 
Beslöts att inga arvoden ska utbetalas till styrelsen. Beslutet var enhälligt. 

§10. Kostnadsersättningar 
Beslöts att kostnader för resor och andra utgifter i förbundets tjänst ska ersättas enligt Skatteverkets 

normer. Alla kostnadsersättningar ska beslutas av styrelsen i varje enskilt fall. Beslutet var enhälligt. 

§11. Avslutning 
Mötet avslutades med en förhoppning om att nästa års riksmöte ska kunna hållas i mer normala 

former. 
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