
Protokoll årsmöte SFAM Västmanland, 210217 
 
Plats: zoom 
 
Närvarande: Terese Ring, Carolyn Koumal, Hanna Trillkott, Jenny Krifors, Kjell 
Jansson, Sara af Segerstad, Ida Eriksson, Margareta Ehnebom 
 
1.Mötet öppnades. 
 
2. Hanna Trillkott valdes till årsmötets ordförande. 
 
3. Terese Ring valdes till årsmötets sekreterare. 
 
4. Carolyn Koumal och Jenny Krifors 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. Verksamhetsberättelsen diskuterades. 
 
9. Föreningens ekonomi redovisades. 
 
10. Revisor meddelade att den ekonomiska redovisningen godkänts. 
 
11. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
12. Stadgeändring enligt motion föregående årsmötes förslag godkändes. Ändring av stadgarna till 
att §4 istället ska lyda: 
”Styrelsen ska sammanträda minst en gång per år. Styrelsen kallas till sammanträde om minst två 
styrelseledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässigt om minst tre ledamöter är närvarande. Vid 
det konstituerande styrelsemötet utser styrelsen en vice ordförande, som väljs för ett år. Vid 
omröstning inom styrelsen gäller att majoriteten avgör beslut. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsrätt, om denne är närvarande. I händelse av omröstning där ordförande ej är närvarande, har 
vice ordförande utslagsröst, om en majoritet inte finns för beslutet. Kan en majoritet inte nås, utan 
lika röstetal föreligger och varken ordföranden eller vice ordförande närvarar, får beslutsärendet 
bordläggas tills en majoritet finns eller tills ordföranden eller vice ordföranden med utslagsröst 
närvarar vid styrelsemöte. 
 
13. Beslut fattas att styrelsen på sitt konstituerande möte väljer vice ordförande enligt 
stadgeändring.   
 
14. Valberedningens förslag på styrelseledamöter presenterades, omval Kjell Jansson och Jenny 
Krifors. 
 
15. Styrelsen valdes till: 

1. Ordförande : Hanna Trillkott, 1 år kvar 
2. Ida Eriksson, 1 år kvar 
3. Kjell Jansson, omval 2 år 
4. Carolyn Koumal 1 år kvar,  



5. Jenny Krifors omval 2 år,  
6. Farshid Shafizadeh 1 år kvar,  
7. Jessica Raab 1 år kvar,  
8. Terese Ring 1 år kvar, 
9. Firas Fattal, 1 år kvar. 

 
16. Till revisorer valdes Erik Tyrberg och Margareta Ehnebom. 
 
17. Valberedningen valdes till Sara Hård af Segerstad, Terese Ring och Margareta Ehnebom. 
 
18. Under punkten övriga frågor beslutades att ha ett konstituerande möte direkt efter årsmötet, 
samt att Margareta Ehnebom frågar angående antal medlemmar lokalt i Västmanland, håller sig 
stabilt. När pandemisituationen är mer under kontroll ska vi åter jobba med att försöka öka på 
antalet medlemmar.  
20. Årsmötet avslutades. 
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