Protokoll riksmöte 2022 04 02

Plats: Kata-salen, ABF-huset Stockholm

Närvarande:
Från styrelsen: Sören Berg, Gunnel Färm, Tore Andersson, Susanne Lekvall och Emma
Jakobsson. Torgny Nyholm och Olle Jonsson deltog digitalt via länk
Totalt 67 personer hade föranmält deltagande i mötet, varav ungefär hälften anmält deltagande på
plats och hälften digital medverkan. Eftersom alla beslut togs enhälligt blev det inte aktuellt att
upprätta en deltagarlista på plats.
Inbjudna gäster: Professor Anders Broström, Dr Jan Ulfberg, samt Riggert Förnäs, som
representerade finska motsvarigheten till RLS-förbundet

§ 1 Mötets behöriga utlysande
Förbundets ordförande Sören Berg öppnade mötet och konstaterade mötets behöriga utlysande.

§ 2 Val av mötesordförande.
Valdes Tore Andersson till mötets ordförande.

§ 3 Mötessekreterare
Valdes Emma Jakobsson till mötets sekreterare.

§4 Justerare
Valdes Kjell Nordström och Inger Malmqvist till justerare, tillika rösträknare.
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§ 5 Godkännande av dagordningen.
Beslöts att godkänna dagordningen.

§ 6 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen var utskickad och fanns tillgänglig i skriftlig form.
Beslöts att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse.

§ 7 Revisorns berättelse
Godkändes revisorns berättelse
.

§ 8 Ansvarsfrihet
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9 Val
Ordförande Sören Berg presenterade valberedningens förslag, då dess medlemmar Ulla Isaksson
och Sören Hallberg hade förhinder.
Emma Jakobsson, Olle Jonsson och Tore Andersson var redan valda på två år vid riksmötet
2021, och har sålunda ett år kvar.
Valdes Sören Berg till ordförande, 2 år
Valdes Tore Andersson till kassör, 2 år
Valdes Gunnel Färm, Susanne Lekvall och Torgny Nyholm till ordinarie ledamöter, 2 år
Valdes Gunilla Salo och Kjell Nordström till suppleanter, 1 år.
Beslutades att anlita revisor Daniel Bohlin från Advertus som revisor.
Valdes Sören Hallberg (sammankallande) och Gunilla Salo till valberedning, 1 år

§ 10 Inkomna motioner
Elisabeth Gessel hade inkommit med förslag om att förbundet skall verka för att depotplåster
Neupro, skall beviljas högkostnadsskydd.
Ordförande Sören Berg redogjorde för de åtgärder som förbundet vidtagit för att framföra våra
åsikter enligt förslagsställarens önskan. Förbundet kommer att fortsätta arbeta med denna fråga
till vi har fått en ändring.
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§ 11 Förslag från styrelsen
Inga förslag hade inkommit.
§ 12 Fastställande av medlemsavgiften.
Beslutades behålla oförändrad medlemsavgift 250 kr, 125 kr för familjemedlem.

§ 13 Fastställande eventuells arvoden till styrelsen.
Beslutades att inga arvoden skall utgå till styrelsemedlemmarna.
Beslutades att följa tidigare beslut att medlemmar skall ersättas för dokumenterade utgifter enligt
Skatteverkets regler.

§ 14 Övriga frågor
Har förbundet framfört synpunkter på TV-programmet
?
Ordförande Sören Berg svarade att förbundet gjort det, men inte fått någon återkoppling.
Fråga ang. Selen. Denna fråga hänvisades dr Jan Ulfbergs efterföljande föredrag.
Synpunkt: Rådgivning ang RLS bör endast ges till medlemmar. Ordförande Sören Berg
informerade att detta är förbundets riktlinje.
Tack till avgående styrelsemedlem Sören Hallberg. Tyvärr hade Sören Hallberg drabbats
av sjukdom, så att han inte kunde närvara vid riksmötet. Den planerade avtackningen får
därför uppskjutas till senare tillfälle

§ 15 Mötets avlutning.
Mötesordförande Tore Andersson tackade för ett väl genomfört möte och avslutade därmed
mötet.
Ellös 2022 04 07
Emma Jakobsson
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