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Riksförbundet Balans 
Svalövsvägen 1, 121 53 JOHANNESHOV| www.balansriks.se | info@balansriks.se | PG 439 20 84 -2  

 
Protokoll Balans Riks konstituerande styrelsemöte  
2022-04-23 Digitalt möte  

 
Deltagare: Ulrika Sonander, Eric Rådström, Merika Gustavsson, Gustav Färlin, Birgit 
Hansson och Eva Sellberg Bäckström (sekreterare) 
Frånvarande: Rosmari Emanuelsson och Tobias Petrini 

 
 

§ 1 Mötet öppnades av Ulrika Sonander som hälsade alla välkomna.  
§ 2 Till mötesordförande valdes Ulrika Sonander. 
§ 3 Till mötessekreterare valdes Eva Sellberg Bäckström. 
§ 4 Till justerare valdes Merika Gustavsson och Birgit Hansson. 
§ 5 Dagordningen godkändes. 
 
§ 6 Konstituering av styrelsen: 
  Till ordförande är sedan tidigare Ulrika Sonander vald på 2 år 
  Till sekreterare valdes Eva Sellberg Bäckström på 1 år. 

Till kassör valdes Eric Rådström på 1 år 
Övriga ledamöter: Merika Gustavsson (2 år), Rosmari Emanuelsson (2 år), Gustav 
Färlin (2 år), Birgit Hansson (1 år).  

  Ersättare Tobias Petrini (1 år)  
 
§ 7 Beslut om förbundets firmatecknare.  

Till firmatecknare utsågs Ulrika Sonander, 780623-0426 och Eric Rådström, 
540413-7613 att teckna firman var för sig. 

 
§ 8 Val av revisorer. Till revisorer utsågs förtroenderevisor Helena Olsson och 

revisorssuppleant Kajsa-Lena Svensson (omval – båda för 1 år) 
 
§ 9 Val av valberedning. Till sammankallande utsågs Ingemar Odenbrand samt Eva 

Ollén och Anna Porsmyr (1 år samtliga).  
 
§10 Beslut togs om att godkänna det fortsatta STIGMA-projektet. 
 
§11 Beslut togs om att ordförande Ulrika Sonander företräder Balans Riks inför NSPH 

Riks och inför Funktionsrätt Sverige. Delegering kan komma att ske. 
 
§12 Nästa möte sker 22-05-11 digitalt via zoom.  
 
§13 Ordförande tackade deltagarna för ett bra möte. 
 
Protokollet signeras elektroniskt.   
 

  
 Ulrika Sonander, ordförande  Eva Sellberg Bäckström, sekreterare 
 
 Merika Gustavsson, justerare  Birgit Hansson, justerare 
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