Protokoll
fört vid RLS-Förbundets Riksmöte
den 24 mars 2013, på
Östra sjukhuset, Göteborg
1.

Riksmötets öppnande
Sören Hallberg hälsade deltagarna välkomna. Ett särskilt välkomnande
till inbjudna från norska RLS-förbundet, Björn Eirik Tindvik och Britt
Berntsen.
Mötet öppnades

2.

Riksmötets behöriga utlysande
Kallelse med dagordning fanns i förbundets tidning nr 1, 2013, som skickats
ut till medlemmarna i god tid före mötet. Kallelsen godkändes.

3.

Val av ordförande för Riksmötet
Till ordförande valdes Sören Hallberg.

4.

Val av sekreterare för Riksmötet
Till sekreterare valdes Birgitta Andersson.

5.

Val av två justerare och rösträknare
Till justerare valdes Sten Sevborn och Lars-Erik Svensson

6.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

7.

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs, fanns också med i tidningen, och
godkändes.

8.

Kassarapport
Beräknat resultat totalt 2012; 306 732:-.
Den största kostnaden är annonseringen. Stora kostander är också
bilkostnader och porto.

9.

Revisorernas berättelse
Revisor Johnny Karlsson läste upp revisionsberättelsen.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

10.

Ansvarsfrihet för styrelse.
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2012

11.

Följande val förrättades på mötet
* Kassör 2 år, Sten Sevborn
* Sekreterare 2 år, Birgitta Andersson
* Ledamot och webmaster 2 år, Rose-Marie Olsson
* Ersättare 1 år, Lena Männik-Styren
* Revisorer 1 år, Pelle Svensson och Johnny Karlsson

12.

Budget
Ingen budget är lagd. Kampanjer kommer att kosta. Ordföranden ber mötet
godkänna att styrelsen använder pengarna på bästa sätt.
En fråga: om man inte använder alla pengar, vad händer då?
Kommande strategimöte gör ett budgetförslag.
Punkten lämnas tillsvidare

13.

Inkomna motioner
*

En ny oberoende medicinsk bedömningsgrupp behöver bildas.
Förslag. En neurologisk sjukdomsgrupp som samlar läkare och
vårdpersonal.
Ta kontakt med patientombudsmannen
Förbundet undersöker vidare om detta

*

Förslag om sänkt medlemsavgift p g a mer pengar från staten
Mötet fastslår att om vi har för lite egen kassa så kan statsbidrag komma
att tas bort.

14.

Fastställande av medlemsavgift för nästa år
Styrelsen föreslår att årsavgiften ligger kvar.
Mötet godkände.

15.

Fastställande av arvode för styrelsen
Inget arvode utgår till styrelsen

16.

Ersättning av kostnader för resor i Förbundets tjänst
Resor och traktamenten enligt statliga normer. Övriga kostnader enl kvitton.

17.

Öviga frågor
Inga ytterligare frågor

18.

Mötet avslutades
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