Riksmötesprotokoll för WED-förbundet i Jönköping 2019-03-12
§1 Riksmötets öppnande
Sören Hallberg hälsade medlemmarna välkomna och öppnande mötet.
§ 2 Mötets behöriga utlysande
Kallelse med dagordning fanns i förbundets tidning, Vi Nattvandrare, i marsnumret 2019, samt på
Facebook och förbundets hemsida. Kallelsen godkändes.
§ 3 Val av mötesordförande
Sören Hallberg valdes till riksmötesordförande.
§4 Val av mötessekreterare
Till sekreterare valdes Roger Johansson
§ 5 Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare, tillika rösträknare, valdes Sören Berg och Olle Jonsson
§ 6 Godkännande av Dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 7 Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelsen för 2018, som också presenterats i vår tidning, föredrogs av Sören
Hallberg och godkändes.
§ 8 Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten för 2018 delgavs och lades till handlingarna.
§ 9 Revisionsrapport
Revisionsrapport från Sören Vik, förbundets revisor, delgavs av Sören Hallberg. Revisorn
tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Riksmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
§ 11 Styrelseval
Valberedningen har lagt fram ett förslag till ny styrelse för 2019.
Följande val förrättades på mötet:
Ordförande, ett år: Sören Hallberg
Kassör två år: Sten Sevborn
Ledamöter, två år: Olof Jonsson och Sören Berg
Suppleanter, ett år: Susanne Lekvall och Kerstin Thuresson
Valberedning, ett år: Inga val gjordes, då det saknades kandidater. Styrelsen försöker hitta
lämpliga personer.
§12 Verksamhetsplan och budget för 2019
Sören Hallberg gick igenom förslag till verksamhetsplan och budgetram för 2019.
Båda godkändes av mötet. Både VP och budget ska ses som ramar, som styrelsen kan
vidareutveckla.
§ 13 Motioner
Det har inkommit fyra motioner till riksmötet.
1. Elektronisk hantering av dokument
Protokoll sänds som pdf-filer via mail och signeras av ledamöterna via den signeringsfunktion,
som finns i de flesta pdf-läsare, innan de lagras på förbundets Dropbox.

Styrelsen ser fördelar med denna typ av hantering men inser också att alla som kan komma ifråga
för signering, inklusive de som väljs att justera t.ex. årsmötesprotokoll kanske inte har erforderlig
kunskap och utrustning. Riksmötet beslutar att den nyvalda styrelsen tar ställning till förslaget på
kommande styrelsemöte.
2. Styrelsemöten som videomöten
Motionen vill att styrelsen sammanträder via videomöten eller uppringda tjänster över Internet,
som t.ex. Skype eller liknande.
Styrelsen ser fördelar med denna typ av möten men ser också fördelar med fysiska möten. En
väg kan vara att ha något eller några videomöten under året.
Riksmötet beslutar att den nyvalda styrelsen tar ställning till förslaget på kommande styrelsemöte.
3. Samordnare för regionföreningarna
Det saknas idag någon ur styrelsen som har ett ansvar ut mot regionföreningarna. Motionen vill
att en ledamot utses för ansvarsområdet Regionföreningarna.
Förordningen om statsbidrag till handikappsorganisationer är just nu under omarbetning och det
kan antas att kravet på regionföreningar kan bli annorlunda. Då en ny förordning kan komma
redan innan sommaren, rekommenderar styrelsen att man avvaktar med beslut om denna motion.
Riksmötet beslutar att förbundet avvaktar med beslut om denna motion
4. Hjälp vid problem med sjukvården
Motionen önskar att WED-förbundet erbjuder, vid behov, medlemmar hjälp och stöd vid kontakter
med sjukvården.
Styrelsen anser att det mesta av detta görs redan idag av de kontaktpersoner förbundet har.
Många ickemedlemmar får också samma hjälp via telefon, mail och genom vår Facebooksida.
Styrelsen anser att det inte skulle vara någon förbättring om man utser en enda person att ta på
sig en sådan uppgift.
Styrelsen rekommenderar att motionen avslås.
Riksmötet beslutar att avslå denna motion med hänvisning till att detta stöd redan finns idag.
§ 14 Fastställande av medlemsavgift 2019
Förslag om lägre medlemsavgift diskuterades, främst utifrån att förbundet idag har god ekonomi.
Gunnel framför att ett argument för sänkt avgift är att en del medlemmar, med ansträngd
ekonomi, kan tycka att avgiften är besvärande hög.
Riksmötet beslutade dock att samma medlemsavgift, 250 kronor, kvarstår 2020.
§ 15 Fastställande av arvode till styrelsen 2019
Liksom tidigare år utgår inget arvode till styrelsen.
§ 16 Ersättning då kostnader finns för resor i Förbundets tjänst
Förbundet följer de statliga normer som finns.
§ 17 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
§ 18 Riksmötets avslutande
Ordförande Sören Hallberg tackade för visat intresse och avslutade mötet
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