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Protokoll fört vid Prostatacancerföreningen ProLiv Västs årsmöte
lördagen den 11 mars 2023. 

1. Välkomsthälsning samt årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Kjeld Pedersen hälsade alla välkomna och det hölls 
en tyst minut för de som lämnat oss under det gångna året.

2. Prövning av frågan om årsmötet har utlysts stadgeenligt
Kallelse till årsmötet skickades till medlemmarna i samband med 
fakturautskick för medlemsavgiften i månadsskiftet januari – februari. 

Årsmötet förklarade att mötet har varit utlyst enligt stadgarna.

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Nils Conradi och till mötessekreterare Björn 
Lundell.

4. Fastställande av föredragningslista och röstlängd
Den föreslagna föredragningslistan godkändes av närvarande medlemmar. 
Röstlängd skulle upprättas om votering begärs i någon fråga. Deltagarlistan 
godkändes som röstlängd.

5. Val av två justeringsmän att justera dagens protokoll
Årsmötet valde Christina Hansson och Lennart Alsin till justeringsmän och 
att vara rösträknare vid händelse av att detta begärs i någon fråga.

6. Föredragning av styrelsens årssammanställning med 
verksamhetsberättelse samt resultat- och balansrapporter
Kjeld Pedersen föredrog verksamhetsberättelsen och Lennart Bellhem 
redogjorde för den ekonomiska sammanställningen för verksamhetsåret 2022
med tillhörande balans– och resultatrapporter. 
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7. Revisorernas berättelse

Föreningens revisorer Bengt Ljunggren och Monika Kjellberg föredrog 
revisionsberättelsen.

I berättelsen tillstyrktes att årsmötet fastställer den ekonomiska 
sammanställningen för verksamhetsåret 2022 med tillhörande balans- och 
resultatrapporter per 31 december 2022, och att årets överskott disponeras 
enligt styrelsens förslag.

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet beslöt att fastställa de framlagda resultat- och balansrapporterna.

9. Beslut om disposition av i årssammanställningen redovisat resultat
Styrelsen föreslog att årets överskott 211 399 kronor disponeras enligt 
följande: 200 000 kr avsätts till Stipendiefonden för prostatacancerforskning 
och resterande 11 399 kr balanseras i ny räkning.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
förvaltningen under år 2022.

11. Beslut om verksamhetsplan och budget
Kjeld Pedersen föredrog föreningens verksamhetsplan för år 2023. 
Lennart Bellhem föredrog budgeten för 2023. 

Årsmötet beslöt att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen och 
budgeten för 2023.

12. Beslut om årsavgift för kalenderåret 2024
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2024, dvs 250 kr för 
ordinarie medlemmar och 100 kr för anhörigmedlemmar.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

13. Beslut om arvoden till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och 
revisorer
Styrelsen föreslog att, som tidigare, inga arvoden skall utgå till 
styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.

Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.
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14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
och revisorer.
Enligt föreningens stadgar skall styrelsen ska bestå av ordförande, minst sex 
och mest åtta ordinarie ledamöter och minst två och mest fyra suppleanter. 
Ordförande väljs på l år. Ordinarie ledamöter väljs på 2 år med växelvis 
avgång. Suppleanter väljs på l år. Revisorerna väljs alltid för två år, med 
växelvis avgång.

Valberedningens förslag till val:

Ordförande 1 år:
Kjeld Pedersen, omval. 

Ledamöter på 2 år:
Christina Green nyval
Tommy Sandström nyval
Staffan Rundlöf omval

(Kvarstår ledamöter valda på 2 år förra årsmötet:
Lennart Bellhem ledamot 
Bengt-Olof Petersen ledamot)

Suppleanter på 1 år:
Lennart Alsin omval
Inge Nilsson omval
Irmelin Lindberg nyval

Årsmötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

15.  Val av revisorer
Valberedningens förslag:
Bengt Ljunggren 2 år, omval

Göran Zettergren revisorssuppleant 1 år, nyval.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

(Monika Kjellberg kvarstår som revisor, valdes på 2 år förra årsmötet).
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16. Val av valberedning – tre medlemmar varav en sammankallande.
Styrelsens förslag var omval av Rune Larsson, sammankallande.  
Valberedningen har inget förslag till revisorssuppleanter. Men styrelsen 
kommer att stötta valberedningens arbete.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

17. Val av ombud till Prostatacancerförbundets ordförandekonferens
Styrelsens förslag Kjeld Pedersen.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

18. Behandling av motioner och andra ärenden
Inga motioner eller andra ärenden har lämnats in.

19. Mötets avslutande
Mötesordföranden önskade den nya styrelsen lycka till och förklarade 
årsmötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

___________________ ____________________
Björn Lundell Nils Conradi, mötesordförande

___________________ _____________________
Christina Hansson Lennart Alsin

Avtackning:

Kjeld Pedersen tackade mötesordföranden Nils Conradi för hans 
ordförandeskap under mötet.
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