Årsmöte verksamhetsåret 2020
Söndag den 9 maj 2021, kl. 14.00,
Digitalt uppkopplad via Zoom på webben eller via telefonsamtal

Protokoll

§1. Årsmötets öppnande
Lisbeth Flodman hälsar alla hjärtligt välkomna till årsmötet som även i år,
på grund av rådande corona-pandemi, sker digitalt via Zoom.
Därmed förklaras årsmötet öppnat.
Parentation:
Vi håller en tyst minut för alla medlemmar och övriga som lämnat oss under året,
även för de som lämnat oss i år under våren.
§2. Upprättande och justering av röstlängd och deltagarförteckning
Röstlängden och deltagarförteckningen gick igenom.
Vi är 6 närvarande fördelat på:
1 st. ombud, 1 st. revisor och 4 st. ifrån styrelsen.
Styrelsen avsade sig rösträtten under årsmötet
Deltagarlista bifogas i originalprotokollet.
Notering: Strax efter avslutat årsmöte anslöt ytterligare ett ombud,
som hade haft förhinder att delta från start.

§3. Fråga om årsmötet behörigen utlyst
Kallelsen mejlades den 7 april till ombud/lokalföreningarna och till
samtliga medlemmar
Kallelse/ Inbjudan har också funnits på hemsidan, www.dyslexi.org/sormland
samt på distriktets Facebooksida.
Den 2 maj mejlades även en påminnelse
Beslut: Mötet fann att årsmötet har blivit behörigen utlyst.
§4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
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§5. Val av årsmötesfunktionärer:
a) Ordförande
Till årsmötesordförande valdes Lisbeth Flodman
b) Sekreterare
Till årsmötessekreterare valdes Agnetha Andersen
c) Två protokolljusterare
Till protokollsjusterare valdes Nathalie Molenda och Bertil Claesson
d) Två rösträknare
Till rösträknare valdes samma som justerarna.
Lisbeth tackar för förtroendet att få leda årsmötet och fortsätter därmed mötet.
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
Genomgång av verksamhetsberättelsen som sedan lades till handlingarna.
Nämndes en hel det om corona-pandemin
§7. Ekonomisk berättelse för 2020
Den ekonomiska berättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.
Kommentarer
Vi har inhandlat 5 stycken nya rollupps och 5 stycken beachflaggor.
Vi förvaltar pengarna åt lokalföreningarna Strängnäs och Sydöstra Sörmland.
Vi har redan nu låst en summa, 6 000 kr. för deltagandet vid
Dyslexiförbundets kongress 2022.
Vi har även låst pengar för deltagaravgift till den, p.g.a. corona-pandemin
inställda Medlemsutbildningen som Dyslexiförbundet skulle genomföra
i mars 2020. Det finns planer att den ska genomföras i framtiden när
pandemin så tillåter.
§8. Revisionsberättelse för 2020
Revisor Gustav Johansson läste upp revisionsberättelsen som sedan
lades till handlingarna.
Notering: På grund av rådande coorona-pandemi har revisorerna skrivit under
varsin revisionsberättelse, därmed 2 stycken som läggs tillhandlingarna
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§9. Beslut i anledning av vinst eller förlust och fastställande av
resultat- och balansräkningar.
Fonderas/Förvaltar:
10 085,70 kr. tillhörande den vilande lokalföreningen i Strängnäs.
6 590,39 kr. tillhörande lokalföreningen i Sydöstra Sörmland
Årets överskott, 614,57 kronor förs över till 2021 års verksamhet.
Resultat- och balansräkning fastställdes

§10. Fråga om ansvarsfrihet för distriktets styrelse verksamhetsåret 2020
Styrelsen beviljas enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
§11. Behandling av motioner och förslag
Finns inga inkomna motioner eller förslag.

§12. Beslut om procentuell fördelning av medlemsavgifter mellan
distrikt och lokalföreningar.
Förbundet behåller 50% av medlemsavgiften resterande 50% går tillbaka
till Distriktet som efter årsmötes beslut delar ut pengar till Lokalföreningarna.
Uppdelningen av pengarna brukar vara att Distriktet behåller 20% av
medlemsavgiften och Lokalföreningarna får 80% av medlemsavgiften.
(Exempel: På medlemsavgiften 300 kr. behåller Förbundet 150 kr.
resterande 150 kr. går till Distrikten.
Av dessa behåller distriktet 30 kr, och 120 kr. betalas ut till lokalföreningarna)
Beslut: Att fortsätta med uppdelningen
Distriktet 20 % och Lokalföreningarna 80 %.

§13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2021
Verksamhetsplanen och budgeten för 2021 godkändes och fastställdes
Notering: Förslaget till Verksamhetsplan ser lika ut som den som
antogs vid årsmötet 2020.
Vi ser i nuläget ingen anledning att ändra ett koncept som känns brett och bra.
Verksamhetsplanen följer Dyslexiförbundets övergripande Verksamhetsplan 2020-2022
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§14. Beslut om antal ledamöter, minst fem, i distriktets styrelse
Beslutade att antalet ledamöter ska vara 5st. inklusive ordförande.

§15. Val av ordinarie ledamöter:
Beslut:
a) Ordförande: Utgår, Lisbeth Flodman har ett år kvar
b) Kassör: Agnetha Andersen omvaldes på 2 år
c) Ledamöter: Ingela Pedersson och Peter Lundberg omvaldes på 2 år.
Notering: Bertil Claesson har 1 år kvar

§16. Val av minst 3 ersättare (som träder in i den ordning de väljs)
Beslut:
Nyval: Nathalie Molenda väljs på 2 år
2 ersättarplatser är vakanta, fyllnadsval 1 år.
Årsmötet gav den nya styrelsen mandat att tillsätta dessa under året.
Notering:
Strax efter avslutat årsmöte anslöt Sandra Oskarsson och
hon tackade ja att bli vald som ersättare
Nyval 1 år: Sandra Oskarsson.
§17. Val av två revisorer och en revisorsersättare
Beslut:
Ordinarie revisor
Ingela Åkerstedt, Nyval
Notering: Gustav Johansson har 1 år kvar som revisor.
Revisorsersättare:
Maj-Louise Eriksson, Nyval
Den nya styrelsen får mandat att tillsätta ytterligare en revisorsersättare.
§18. Val av valberedning (se § 4 mom 6)
Beslut: Den nya styrelsen får i uppdrag att försöka en valberedning.
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§19. Beslut om regler för antalet ombud till nästkommande års distriktsmöten
Oförändrat, vi följer stadgarna. Ett grundmandat plus ett ombud för varje
påbörjat 50-tal enskilda medlemmar vid senaste årsskiftet.
Eftersom vi nu kommer att ha medlemmar i distrikt Dyslexiförbundet i Sörmland
följer vi även där hur det står i stadgarna
Beslutades även att godkänna den avgående styrelsens förslag att det alltid ska vara
minst ett ombud mer än styrelsefunktionärer som är röstberättigade vid årsmötet.
För att säkerställa att det verkligen är lokalföreningarna som är beslutande
vid årsmötet.

§20. Val av ombud till Förbundsstämma Dyslexiförbundet,1 st. plus ersättare
Förbundsstämman äger rum den 24 oktober och troligen även i år
att det blir digitalt
Beslut: Hänskjuts till den nyvalda styrelsen att välja ombud och ersättare,

§21. Övriga frågor att hänskjuta till Distriktets styrelse
Lisbeth berättar om Dyslexiveckan, som i år infaller den 4-10 oktober.
Årets tema är Kultur för alla – På olika sätt
Världsdyslexidagen infaller den 7 oktober. Även i år med aktiviteten
Forma din bokstav.
På Världsdyslexidagen kommer årets Dyslexipris att delas ut.
Sista dag t nominera är den 21 september-2021.
Finns mycket att läsa på hemsidan, www.dyslexi.org
Följ även Dyslexiförbundet på sociala medier.
Även vi, Dyslexiförbundet Sörmland finns på sociala medier,
framförallt på Facebook
Utifrån rådande corona-pandemi planeras i nuläget att möten och aktiviteter
hålls digitalt men parallellt finns även att vi återigen kommer kunna ses fysiskt.
Men att om vi kan ha möten, föreläsningar m.m. fysisk så kommer det ändå att
möjligheten att delta digitalt.
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§22. Årsmötet avslutas
Innan årsmötet avslutades tackade Lisbeth å sin och allas vägnar för
förtroendet att få leda distriktsstyrelsen.
Vi kommer att sända / ge ett blomsterpresentkort till Ros-Mari Henriksson
som tack för hennes til som revisor hos oss.
Lisbeth Flodman tackade för ett mycket trivsamt årsmöte och för visat intresse
och förklarade därmed årsmötet för avslutat.

_____________________________
Lisbeth Flodman, ordförande

_____________________________
Agnetha Andersen, sekreterare

_____________________________
Nathalie Molenda, justerare

_____________________________
Bertil Claesson, justerare
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