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PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMAN I RIKSFÖRBUNDET BALANS DEN 23 APRIL 2022 

Organisationsnummer 802407–9074 

Mötet har genomförts via zoom 

 

Namn Förening e-mail När-
varande  

Rösträtt 
vid 
stämman 

Erik Rådström (ER) Stockholm erik@balansriks.se x x 

Merika Gustavsson (MG) Borås-Sjuhärad merika.gustavsson@balansriks.se x x 

Ulrika Sonander (US) Västmanland ulrika.sonander@balansriks.se x x 

Eva Sellberg Bäckström (ESB) LIBRA i Skåne eva.sellberg@balansriks.se  x x 

Simone Gynnemo (SG) Balans Riks simone.gynnemo@balansriks.se  x x 

Gustav Färlin  Dalarna gustavfarlin@balansdalarna.se  x x 

Marie Stam Dalarna stammarie@gmail.com  x x 

Karl-Henrik Norén Stockholm karlhenrik.noren@gmail.com  x x 

Tobias Petrini Stockholm tobias.petrini@gmail.com  x x 

Ingemar Odenbrand  LIBRA i Skåne ingemar.odenbrand@outlook.com x x 

Frederich Kling LIBRA i Skåne frederich.kling@gmail.com x x 

Håkan Wingren LIBRA i Skåne h.wingren@telia.com  x x 

Annette Sarasdotter Sörmland annette.sarasdotter@hotmail.com  x x 

Anna Malm Borås-Sjuhärad malm.jesusbarn@gmail.com   x x 

Matilda Löwenborg Gävleborg matilda.lowenborg@hotmail.com  x x 

Jennyke Sandgren Hallemark Uppsala jenny.sandgren@yahoo.com 
jennx1203@gmail.com  

x x 

Sanna Strömbäck Uppsala sannastromback90@gmail.com  x x 

Erik Löfbom Örebro snobben.lofbom@gmail.com  x x 

Johanna Höst  Kommunikatör johanna.host@balansriks.se  x  

Kent Unga Kansliet kent@balansriks.se  x  

Birgit Hansson  Valberedningen 
Stockholm 

birgithansson2008@live.se  x  

Eva Ollén Mötesordförande 
Stockholm  

ehd.ollen@gmail.com  x  

 

Avgående ordförande, Simone Gynnemo begärde ordet innan mötets öppnande för att tacka för 

sina år som ordförande. Speciellt ville Simone framföra ett varmt tack till Arvid Lagercrantz, som nu 

inte fanns ibland oss. Arvid har gjort så mycket gott för Balans och kommer att vara saknad. Eva 

Ollén föreslog en tyst minut för Arvid. 

1. Mötets öppnande  

Röstlängd fastställdes i samband med inloggning till mötet. Antalet röstberättigade var 18. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Eva Ollén, tidigare ordförande i Stockholm, valdes till ordförande och ESB till sekreterare.  
 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare  

MG valdes till justerare och rösträknare. Karl-Henrik Norén valdes till justerare. 
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4. Årsstämmans utlysning 
Den 9 mars gick kallelse ut på e-post och via hemsidan helt i enlighet med föreningens 
stadgar.  
 

5. Fastställande av föredragningslista 

Dagordningen godtogs utan tillägg. 

6. A. ER drog verksamhetsberättelsen som skickats ut till alla. Datum för utskick var 8 april. 
Verksamhetsberättelsen godtogs utan ändringar. 
 
B. ER gick igenom förvaltningsberättelsen. Förvaltningsberättelsen godtogs utan ändringar. 
 

7. Revisorernas berättelse  
Balans externa är revisionsbyrån Parameter som företräds av Jacob Biderholt. Revisorernas 
berättelser hade inte skickats så deltagarna fick möjlighet att ta del av dokumenten under 
mötet. Detta gällde då dels revisionsbyrån, dels internrevisorerna. Revisionsberättelserna 
godkändes utan ändringar.  
 

8. Eva Ollén ställde frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet. 

9. Medlemsavgifter  

Styrelsen föreslår fortsatt avgift på 200 kronor för medlem och 100 kronor för familjemedlem 

Man ska vara skriven på samma adress för att familjemedlemskap ska gälla. UDDA-medlem 

(person under 26 år) betalar 20:-. 

Av medlemsavgiften 200 :- går 120 :- till lokalföreningen och för avgiften för familjemedlem 

går 50 kronor och för UDDA-medlem 10:- till lokalföreningen. 

 

10. ER läste verksamhetsplanen och budget som också varit utskickad 
Verksamhetsplanen godtogs utan ändringar. 
Budget godkändes utan ändringar. 
 

11. Inga inkomna motioner eller propositioner 
 

12. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar   
Valberedningen Birgit Hansson / Ingemar Odenbrand presenterade förslaget att nästa 
styrelse kommer att ha 7 ordinarie styrelseledamöter och 1 ersättare.  
Förslaget godtogs och beslutades av årsmötet. 

 

13. A. Val av ordförande – Ulrika Sonander, 2 år 
B. Ledamöter till styrelsen – Eva Sellberg Bäckström, kvarstår som sekreterare, 1 år.  
Omval Erik Rådström, kassör, 1 år. 
Ledamöter: Merika Gustavsson (omval 2 år), Rosmari Emanuelsson (nyval 2 år), Gustav Färlin 
(nyval 2 år), Birgit Hansson (nyval 1 år). 
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C. Suppleanter - Tobias Petrini (nyval 1 år). 
 
D. Val av revisorer 
Auktoriserad revisor  Jacob Biderholt, Parameter Revisonsbyrå  
Förtroenderevisor för 1 år,  Helena Olsson, omval 
Revisorssuppleant för 1 år,  Kajsa-Lena Svensson, omval 
 
E. Ledamöter till Valberedning Ingemar Odenbrand, Anna Porsmyr och Eva Ollén valdes 
för en tid av 1 år. Ingemar Odenbrand valdes till sammankallande. 
 

14. Mötet avslutades och Eva Ollén tackade för ett bra möte.  
 
Ett konstituerade möte för nya styrelsen skedde direkt efter mötets avslutande. 

 

Protokollet kommer att signeras elektroniskt. 

 
____________________________ ______________________________ 

Eva Ollén, ordförande  Eva Sellberg Bäckström, sekr. 

____________________________ ______________________________ 

Merika Gustavsson, justerare Karl-Henrik Norén, justerare 

 

 E
O

, M
G

, K
N

, E
SB

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





[
  {
    "personal_id": "ecb11292030a39cf5ef4b8426e1eaf3c7d6f2e87777584a3d5d58a4aa254f298",
    "sign_ip": "217.209.162.136",
    "full_name": "EVA SELLBERG BÄCKSTRÖM",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "217.209.162.136",
      "orderRef": "1d26b18e-6512-4041-a072-52826ac4de60",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "EVA SELLBERG BÄCKSTRÖM",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "75e1da20b17e184427d78b52b0053a8ad7bc1a6ae4f575a20e2b66a5529bfbba",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 216675
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-04-29 12:57",
    "sign_time": "2022-04-29T10:57:47.067Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll årsstämma 2022.pdf\nStorlek: 216675 byte\nHashvärde SHA256: 75e1da20b17e184427d78b52b0053a8ad7bc1a6ae4f575a20e2b66a5529bfbba",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "580dce0035c48dbf94507293bbac076f43a0df08d889e3af238d313659b71522",
    "sign_ip": "95.193.77.232",
    "full_name": "KARL-HENRIK NORÉN",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "95.193.77.232",
      "orderRef": "47aa3663-6afd-4704-925d-b06af2b1dfe1",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "KARL-HENRIK NORÉN",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "75e1da20b17e184427d78b52b0053a8ad7bc1a6ae4f575a20e2b66a5529bfbba",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 216675
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-04-29 13:27",
    "sign_time": "2022-04-29T11:27:59.828Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll årsstämma 2022.pdf\nStorlek: 216675 byte\nHashvärde SHA256: 75e1da20b17e184427d78b52b0053a8ad7bc1a6ae4f575a20e2b66a5529bfbba",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "08fc5e6f3ad69e05b720aa2d1d6831a7406d259d1d27f28e9120a257763a8fdf",
    "sign_ip": "83.187.170.17",
    "full_name": "MERIKA GUSTAVSSON",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "83.187.170.17",
      "orderRef": "f9259c95-610c-4953-b61c-ab40c1efd54d",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "MERIKA GUSTAVSSON",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "75e1da20b17e184427d78b52b0053a8ad7bc1a6ae4f575a20e2b66a5529bfbba",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 216675
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-04-29 18:53",
    "sign_time": "2022-04-29T16:53:22.579Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll årsstämma 2022.pdf\nStorlek: 216675 byte\nHashvärde SHA256: 75e1da20b17e184427d78b52b0053a8ad7bc1a6ae4f575a20e2b66a5529bfbba",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "13cf2f5a00e816ac7ddba6d415e651575958859a299ba788398e610147012116",
    "sign_ip": "155.4.222.25",
    "full_name": "EVA OLLÉN",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "155.4.222.25",
      "orderRef": "9fe227e9-b887-4bff-9a12-8d90d3acaa89",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "EVA OLLÉN",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "75e1da20b17e184427d78b52b0053a8ad7bc1a6ae4f575a20e2b66a5529bfbba",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 216675
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-04-29 21:18",
    "sign_time": "2022-04-29T19:18:51.399Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll årsstämma 2022.pdf\nStorlek: 216675 byte\nHashvärde SHA256: 75e1da20b17e184427d78b52b0053a8ad7bc1a6ae4f575a20e2b66a5529bfbba",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]




  


 


Riksförbundet Balans 
Vårdvägen 3, 112 19 Stockholm| www.balansriks.se | info@balansriks.se | PG 439 20 84 -2  


 


PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMAN I RIKSFÖRBUNDET BALANS DEN 23 APRIL 2022 


Organisationsnummer 802407–9074 


Mötet har genomförts via zoom 


 


Namn Förening e-mail När-
varande  


Rösträtt 
vid 
stämman 


Erik Rådström (ER) Stockholm erik@balansriks.se x x 


Merika Gustavsson (MG) Borås-Sjuhärad merika.gustavsson@balansriks.se x x 


Ulrika Sonander (US) Västmanland ulrika.sonander@balansriks.se x x 


Eva Sellberg Bäckström (ESB) LIBRA i Skåne eva.sellberg@balansriks.se  x x 


Simone Gynnemo (SG) Balans Riks simone.gynnemo@balansriks.se  x x 


Gustav Färlin  Dalarna gustavfarlin@balansdalarna.se  x x 


Marie Stam Dalarna stammarie@gmail.com  x x 


Karl-Henrik Norén Stockholm karlhenrik.noren@gmail.com  x x 


Tobias Petrini Stockholm tobias.petrini@gmail.com  x x 


Ingemar Odenbrand  LIBRA i Skåne ingemar.odenbrand@outlook.com x x 


Frederich Kling LIBRA i Skåne frederich.kling@gmail.com x x 


Håkan Wingren LIBRA i Skåne h.wingren@telia.com  x x 


Annette Sarasdotter Sörmland annette.sarasdotter@hotmail.com  x x 


Anna Malm Borås-Sjuhärad malm.jesusbarn@gmail.com   x x 


Matilda Löwenborg Gävleborg matilda.lowenborg@hotmail.com  x x 


Jennyke Sandgren Hallemark Uppsala jenny.sandgren@yahoo.com 
jennx1203@gmail.com  


x x 


Sanna Strömbäck Uppsala sannastromback90@gmail.com  x x 


Erik Löfbom Örebro snobben.lofbom@gmail.com  x x 


Johanna Höst  Kommunikatör johanna.host@balansriks.se  x  


Kent Unga Kansliet kent@balansriks.se  x  


Birgit Hansson  Valberedningen 
Stockholm 


birgithansson2008@live.se  x  


Eva Ollén Mötesordförande 
Stockholm  


ehd.ollen@gmail.com  x  


 


Avgående ordförande, Simone Gynnemo begärde ordet innan mötets öppnande för att tacka för 


sina år som ordförande. Speciellt ville Simone framföra ett varmt tack till Arvid Lagercrantz, som nu 


inte fanns ibland oss. Arvid har gjort så mycket gott för Balans och kommer att vara saknad. Eva 


Ollén föreslog en tyst minut för Arvid. 


1. Mötets öppnande  


Röstlängd fastställdes i samband med inloggning till mötet. Antalet röstberättigade var 18. 


 


2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Eva Ollén, tidigare ordförande i Stockholm, valdes till ordförande och ESB till sekreterare.  
 


3. Val av protokolljusterare och rösträknare  


MG valdes till justerare och rösträknare. Karl-Henrik Norén valdes till justerare. 
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4. Årsstämmans utlysning 
Den 9 mars gick kallelse ut på e-post och via hemsidan helt i enlighet med föreningens 
stadgar.  
 


5. Fastställande av föredragningslista 


Dagordningen godtogs utan tillägg. 


6. A. ER drog verksamhetsberättelsen som skickats ut till alla. Datum för utskick var 8 april. 
Verksamhetsberättelsen godtogs utan ändringar. 
 
B. ER gick igenom förvaltningsberättelsen. Förvaltningsberättelsen godtogs utan ändringar. 
 


7. Revisorernas berättelse  
Balans externa är revisionsbyrån Parameter som företräds av Jacob Biderholt. Revisorernas 
berättelser hade inte skickats så deltagarna fick möjlighet att ta del av dokumenten under 
mötet. Detta gällde då dels revisionsbyrån, dels internrevisorerna. Revisionsberättelserna 
godkändes utan ändringar.  
 


8. Eva Ollén ställde frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet. 


9. Medlemsavgifter  


Styrelsen föreslår fortsatt avgift på 200 kronor för medlem och 100 kronor för familjemedlem 


Man ska vara skriven på samma adress för att familjemedlemskap ska gälla. UDDA-medlem 


(person under 26 år) betalar 20:-. 


Av medlemsavgiften 200 :- går 120 :- till lokalföreningen och för avgiften för familjemedlem 


går 50 kronor och för UDDA-medlem 10:- till lokalföreningen. 


 


10. ER läste verksamhetsplanen och budget som också varit utskickad 
Verksamhetsplanen godtogs utan ändringar. 
Budget godkändes utan ändringar. 
 


11. Inga inkomna motioner eller propositioner 
 


12. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar   
Valberedningen Birgit Hansson / Ingemar Odenbrand presenterade förslaget att nästa 
styrelse kommer att ha 7 ordinarie styrelseledamöter och 1 ersättare.  
Förslaget godtogs och beslutades av årsmötet. 


 


13. A. Val av ordförande – Ulrika Sonander, 2 år 
B. Ledamöter till styrelsen – Eva Sellberg Bäckström, kvarstår som sekreterare, 1 år.  
Omval Erik Rådström, kassör, 1 år. 
Ledamöter: Merika Gustavsson (omval 2 år), Rosmari Emanuelsson (nyval 2 år), Gustav Färlin 
(nyval 2 år), Birgit Hansson (nyval 1 år). 
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C. Suppleanter - Tobias Petrini (nyval 1 år). 
 
D. Val av revisorer 
Auktoriserad revisor  Jacob Biderholt, Parameter Revisonsbyrå  
Förtroenderevisor för 1 år,  Helena Olsson, omval 
Revisorssuppleant för 1 år,  Kajsa-Lena Svensson, omval 
 
E. Ledamöter till Valberedning Ingemar Odenbrand, Anna Porsmyr och Eva Ollén valdes 
för en tid av 1 år. Ingemar Odenbrand valdes till sammankallande. 
 


14. Mötet avslutades och Eva Ollén tackade för ett bra möte.  
 
Ett konstituerade möte för nya styrelsen skedde direkt efter mötets avslutande. 


 


Protokollet kommer att signeras elektroniskt. 


 
____________________________ ______________________________ 


Eva Ollén, ordförande  Eva Sellberg Bäckström, sekr. 


____________________________ ______________________________ 


Merika Gustavsson, justerare Karl-Henrik Norén, justerare 
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