PROTOKOLL
ÅRSMÖTE DEN 26 AUGUSTI 2020
Plats: A-salen Växjö Kommunhus

1. Årsmötet öppnas
Årsmötet öppnas och alla hälsas välkomna av ordf Bengt Martinsson
2. Val av ordf för årsmötet
Bengt Martinsson väljs till ordf för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
Christer Larsson väljs till sekreterare för årsmötet
4. Val av två justeringsmän att jämte ordf justera mötets protokoll samt tillika
rösträknare
Arne Lundblad och Kaj Johansson väljes
5. Frågan om kallelse till årsmötet meddelats enligt stadgarna
Mötet godkänner att kallelsen skett enligt stadgarna
6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes
7. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkännes
8. Styrelsens resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
Resultat- och balansräkningen godkännes
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret
Revisor Yvonne Gustafsson läser upp revisorernas berättelse och årsmötet godkände
berättelsen
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet beviljar ansvarsfrihet
11. Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsens förslag om sju ordinarie ledamöter och två suppleanter godkännes

13. Val av ordförande för ett år
Bengt Martinsson väljes till ordf för ett år
14. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen på två år
Mats Andersson, Helen Lärka och Christer Larsson väljes på två år. Betr fyllnadsval för
Ingrid Belin och Jean Leek så väljes Elisabeth Ebbesson och Sivert Eklund på vardera
ett år.
15. Val av en alt. två suppleanter på ett år
Anita Lindstedt väljes på ett år. Kerstin Bengtsson har ett år kvar som suppleant.
16. Val av halva antalet revisorer på två år
Yvonne Gustafsson väljes på två år och Kennerth Björn väljs på ett år.
17. Val av revisorssuppleant på två år
Sven-Åke Håkansson väljes på två år
18. Val av valberedning om tre personer, varav en är sammankallande, på ett år
Thorwald Burman och Monica Jonasson väljes på ett år, där Monica Jonasson är
sammankallande. Mötet uppdrar åt styrelsen att ta fram ytterligare en person till
valberedningen.
19. Fastställande av medlemsavgift för 2021
Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift (150 kr/år) godkännes
20. Fastställande av budget för det kommande året
Styrelsens förslag till budget godkännes
21. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året
Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkännes
22. Övriga frågor
Agneta Nordlund tar upp frågan om det stora antal kopior som krävs för en godkänd
årsredovisning och efterlyser en enklare lösning genom att lämna in en pärm med
alla handlingar som krävs och som sedan återlämnas till gode mannen. Styrelsen
kommer att ta upp denna fråga med ÖFN på ordinarie möte.
Flera medlemmar efterlyser en mer enhetlig bedömning från ÖFN:s sida när det
gäller årsredovisningar och andra frågor. Styrelsen tar upp detta med ÖFN.
Kennerth Björn tar upp verksamheten på Arbete och Välfärd när det gäller boenden
på Infanterigatan och i Sandsbro. Boendena håller otillåtet låg standard. Han tar även
upp den dagliga verksamheten enligt LSS och sysselsättning för SOL verksamheten,
där nu entreprenörer tas in. Då det finns många frågor kring Arbete och Välfärd så
kan detta vara ett ämne för kommande Tema möte och en representant för Arbete
och Välfärd bör inbjudas.
Det finns behov av ytterligare utbildningstillfälle betr bokföringsprogrammet,
styrelsen tar upp denna fråga på ordinarie styrelsemöte.

Information från i Riksförbundet för Gode Män och Förvaltare (RGMF) och vårt
deltagande där efterlyses. Styrelsen lovar att lägga upp en ny flik på hemsidan
”RGMF” där relevant information läggs upp.
När ÖFN begär in handlingar från gode män så är svarstiden max 10 dagar. Detta är
enligt mötet för kort tid och den bör utökas till 30 dagar. Tas upp på möte med ÖFN.
När gode mannen tar på sig extra arbeten, tex i samband med flyttning, och där
egentligen inga alternativ finns, så bör man få ett ”OK” av ÖFN innan man tar på sig
detta och då givetvis ersättas fullt ut. Tas upp på möte med ÖFN.
23. Mötets avslutning
Ordf Bengt Martinsson tackar och förklarar mötet avslutat
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