
Protokoll årsmöte SFAM Västmanland, 200213  
  
  
Plats: Elite Stadshotell, Västerås  
  
Närvarande: Terese Ring, Carolyn Koumal, Hanna Trillkott, Jenny Krifors, Ulrika Rydhamn, Kjell 
Jansson, Firas Fattal, Freya Brodersen  
  
  

1. Mötet öppnades.  
2. Hanna Trillkott valdes till årsmötets ordförande.  
3. Ulrika Rydhamn valdes till årsmötets sekreterare.  
4. Carolyn Koumal och Freya Brodersen valdes till justerare.  
5. Dagordningen godkändes.  
6. Kallelseförfarande till årsmötet godkändes. 
7. Medlemsavgiften är en andel av avgiften till SFAM riks, och beslutas av SFAM riks. 
8. Motion kring stadgeändring diskuterades. Förslag till ändring av §4 i stadgarna ses i bifogat 

dokument till dagordningen, där också styrelsens bedömning av för- och nackdelar med 
ändringen, kan läsas. 
Tre förslag utkristalliserade sig under diskussionen: 

1. Ha stadgarna kvar oförändrade. 
2. Göra stadgeändringen enligt styrelsens förslag. 
3. Ta beslut om stadgeändring på nästa årsmöte och till dess omformulera ändringen 

och införa en post som vice ordförande. Detta med syftet att inte stoppa upp 
styrelsearbetet i händelse av att ordförande inte är närvarande, utan att riskera att ett 
viktigt beslut kan genomdrivas av endast ett litet antal ledamöter. 

 
Det beslutades, av alla närvarande på årsmötet, att välja förslag 3. 
 

9. Verksamhetsberättelsen lästes och diskuterades.  
10. Föreningens ekonomi redovisades.  
11. Revisor var ej närvarande men meddelade att den ekonomiska redovisningen godkänts.  
12. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året. 
13. Valberedningens förslag på styrelseledamöter presenterades, Ida Eriksson och Jessica Raab. 

En medlem, närvarande på årsmötet var också beredd att anta styrelseuppdrag. 
14. Styrelsen valdes till: 

 Ordförande Hanna Trillkott 2 år 
 Kjell Jansson 1 år kvar 
 Ulrika Rydhamn 1 år kvar 
 Carolun Koumal 2 år 
 Jenny Krifors 1 år kvar 
 Farshid Shafizadeh 2 år 
 Terese Ring 2 år 
 Firas Fattal 2 år 
 Jessica Raab 2 år 
 Ida Eriksson 2 år 

15. Till revisorer valdes Erik Tyrberg och Margareta Ehnebom.  
16. Valberedningen valdes till Sara Hård af Segerstad, Terese Ring och Margareta Ehnebom. 



17. Under punkten övriga frågor beslutades att ha ett konstituerande möte direkt efter årsmötet. 
Det föreslogs också att planera nästa årsmöte i anslutning till en föreläsningskväll. 

18. Årsmötet avslutades.  
  
  
  
  
  
  
  

Vid protokollet       Justerare        Justerare  

Ulrika Rydhamn      Carolyn Koumal      Freya Brodersen  
 


