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ProClub More, Spegeln, Länssjukhuset

§ 1 Mötets öppnande
Rune §el16n halsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Mötets behririga utlysande
Kallelse till årsmötet har skeff via brev till samtliga medlemmar.
Fråga om årsmötet har blivit behörigt utlyst besvarades med ja.

§ 3 Faststållande av dagordning
Fråga om dagordningen kunde fastställas besvarade årsmötet med ja.

§ 4 Val av mötesfunktionärer
a) Val av ordförande: Till ordft)rande ftir motet valdes Sven EvertArvidsson
b) Val av sekreterare: Till sekreterare valdes Yvonne Engstrand
c) Yal av 2 st justeringsmän/kvinnor: Till att justera protokollet valdes Rolf Halle och
Pia Johansson

§ 5 Fastställande av rostlängd
22 stnäwarande medlemmar utgör röstlängd.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Mötesordftirande läste verksamhetsberättelsen, som godkändes och lades till
handlingarna.

§ 7 Revisorns berättelse
Revisor Böqe Björk läste revisionsberättelsen, som godkandes och lades till
handlingarna

§ I Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsiiihet

§ 9 Val till styrelsen
Till ordförande på 2 år ornr,aldes Rune Kjellån
Till ledamöter på I år omvaldes Rolf Halle ochÅnders Håkansson
Till revisor på 1 år omvaldes Börje Björk

§ 10 Medlemsavgift för 2019
Årsmötet beslutade att medlemsavgift frir år 2019 ska vara 150 kronor och 100 kronor
för anhöriga.

§ 11 Motioner
Inga motioner har inkommit.

§ 12 Ovriga frågor
Mats Lindahl säller fråga angående kostnadsfria PSA-prov till alla mån. Rune §elldn
svarar aff Socialstyrelsen har avslagit dessa, men att klubbarna i regionen arbetar vidare
med frågan.
Gösta Johansson stiiller en fråga angående offentliga toaletter på allmånna platser.
Mötesordföranden uppmanar styrelsen att skicka en skrivelse till samhällskontoret om
detta.
Rolf Halls informerar om att Kerstin Åslund kommer till informationsträffi Kalmar den
9 april. Vidare information om detä sker genom Kalmarposten.



Rune §ell€n infsffEerar *rä att carcersk*laa st*riar igert på Lånssjukhuset.
Inga fler frågor.

§ 13 Avslutnirg
MÖtesordförande tackade de närvarande och forklarade mötet avslutat.

Efter mötet bjöds niirvarande på katre och semla.

Vid protokollet

Yvonne Engstrand

Justerasgtå*. ärder
Rolf Halle Pia Johansson
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