
        
PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2015 

26 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall 
 

 
Närvarande: 90-tal röstberättigade medlemmar. 

                    
 

§   1 Årsmötets öppnande  
Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla hjärtligt väl-
komna.   Speciellt riktades ett välkommen till Representan-
ten för läkemedelsföretaget Astellas Pharma, Anna Heij-
denberg-Brask,  som sponsrat dagens möte. Ett särskilt väl-
kommen även till dagens föredragshållare, PCF vice ordfö-
rande, Calle Waller samt förre Överläkeren och urologen 
Leif Rentzhog. Därefter förklarade Sture dagens möte öpp-
nat. 
 

Sedan vidtog en minnesstund för våra bortgångna bröder, 
Under den stunden fick vi lyssna till ett vackert pianostycke 
framfört av Daniel Ingemarsson Wiik. 
 

§   2 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
Kallelse har gått ut brevledes till medlemmarna samt annon-
sering. 
Beslut: Mötet ansåg att årsmötet var behörigen utlyst. 

 

§   3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Björn Ekman valdes till ordförande och Roland Östling till 
sekreterare. 

 

§   4 Fastställande av dagordning 
 Godkändes i sin helhet. 
 

§   5 Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans  
 med ordföranden justera dagens protokoll 
 Mötet utsåg Jan-Erik Nyberg och Gunder Nääs. 
 

 
 



 
 
§   6 Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande 
 förvaltningsberättelse, samt resultat- och balansräkning 

Föreningens ordförande Sture Henningsohn kommenterade 
årsredovisningen och förvaltningsberättelse som medlem-
marna tagit del av tidigare genom utskick.     
 

Kassör Sven Bodin kommenterade resultat- och balansräk-
ningen och avslutade med att föreningens likviditet är god. 

 

§   7 Revisionsberättelse 
Revisor Lennart Uggeldahl läste upp revisionsberättelsen. 
De båda revisorerna som undertecknat berättelsen hade ing-
en anmärkning att framföra angående årsbokslut och bokfö-
ring samt styrelsens förvaltning. 
 

   
§  8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut 
 med anledning av det framlagda resultatet 
 Mötet godkände ovanstående utan diskussioner. 
 

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet 
 Mötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet. 
 

§  10 Beslut om årsavgift för nästa kalenderår  
 Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift vilket innebär 

150:-. 
 Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 
 

§  11 Beslut om eventuella ersättningar 
 Beslutades som tidigare att inga ersättningar skall utgå. 
 

§  12 Verksamhetsplan och budget  
 Styrelseordföranden Sture påpekade bl.a att vi kommer att 

fortsätta som tidigare med att informera allmänheten om vår 
verksamhet. Lars-Olof Högström påpekade att det är viktigt 
att medlemmar som byter bostadsadress meddelar styrelsen 
antingen via brev eller på hemsidan.  

 Beslut: De presenterade förslagen godkändes enhälligt.  
 

§ 13        Val av ordförande för ett år  
Styrelsen har misslyckats med att få fram en valberedning. 
Lars-Olof Högström föreslog omval av Sture Henningsohn. 
Beslut: Mötet svarade enhälligt ja på förslaget.  
 

 
 



 
§ 14 Val av två ledamöter för två år 

Föreslagna Tord Berglund och Anders Hörnblad valdes. 
 

§ 15 Val av två ersättare i styrelsen för ett år 
 Föreslagna Lars-Olov Högström och Roland Östling valdes. 
 

§ 16 Val av ansvarig person att sköta patientföreningens del 
av förbundets medlemsregister. 

 Lars-Olov Högström   omvaldes. 
 

§  17 Val av revisor och ersättare   
Styrelsen föreslog Lennart Uggeldahl och Sven-Åke Grip, 
Sundsvall som ordinarie.  Ersättare Bertil Åström Sundsvall. 
Beslut: Mötet beslutade enligt  förslaget. 
 

§  18 Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sam-
 mankallande 

Fanns inget förslag till denna post. Styrelsen fick i uppdrag 
att än en gång försöka skaka fram namn. 

 

§  19 Ärenden som föreslås av styrelsen 
 Styrelsen hade inget att föreslå 
   
 

§  22 Behandling av motioner 
Fanns inget att ta ställning till eftersom inga motioner in-
kommit. 

 

§  23 Övriga frågor 
 Inga frågor att behandla. 
 

§  24 Årsmötets avslutas 
Mötesordförande Björn Ekman önskade nya styrelsen lycka 
till i sitt arbete och förklarade mötet avslutat. 

 
Vid protokollet 
 

 
Roland Östling   Björn Ekman 
Sekreterare    Mötesordförande 

 
 
 
Jan-Erik Nyberg   Gunder Nääs 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 
 



 
 
 
Vid efterföljande frågestunden informerade Jan-Erik Ny-
berg om biverkningar som kan uppstå vid medicinering. 
Gunnar Åsard upplyste om en artikel i aftonbladet skriven 
av Frankell som handlade om åldersdiskriminering. 
 
Calle Waller vice ordf. i PCF påpekade i sitt föredrag bland 
annat om att vi måste bli mer synliga i debatten om prosta-
tacancer. Framför allt måste väntetiderna från remiss till be-
handling minska. 
 
Förre Överläkaren och urologen Leif Rentzhog kåserade om 
urologins historia.   
 
  
  
 
   


