Landskrona Svalöv Demensförening

Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2010-03-23.
Punkt
1. Mötet konstaterade att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar.
2.

Stefan Pettersson valdes till ordförande och Leena Melin Pettersson valdes till
sekreterare för mötet. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Sven-Åke
Göransson och Jan-Erik Mattson.

3.

Styrelsens verksamhetsberättelse godtogs.

4.

Revisors berättelse godtogs.

5.

Mötet beslutade att styrelsen medgavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

6.

Med hänsyn till antalet aktiva medlemmar accepterades att en större syrelse inte
kunde väljas.

7.

Mötet valde följande styrelse:
A. Ordförande: Stefan Pettersson. Valdes på 1 år.
B. Ledamöter: Leena Melin Pettersson och Marita Granström. Valdes på 2 år.
C. Ingen ytterligare kandidat till styrelseledamot fanns tillgänglig.
D. Mötet beslutade att det ålåg styrelsen att tillse att revision utfördes av ojävig
person inför nästa årsmöte.
E. Mötet beslutade att valberedning skulle genomföras av styrelsen inför nästa
årsmöte.

8.

Styrelsens verksamhetsplan godtogs.

9.

Årsavgiften för enskild medlem fastställdes till 100 kronor och avgiften för
familjemedlemmar med samma adress fastställdes till 150 kronor. Avgift
registrerad efter oktober månads utgång gäller även nästkommande
verksamhetsår.

10. Med hänvisning till antalet aktiva anhöriga avvaktar föreningens planering av budget
tillsvidare.
11. Inga väckta frågor fanns i kallelsen till årsmötet.
12. Inga motioner har inlämnats till styrelsen.
13. Inga nya frågor väcktes vid årsmötet.
Vid protokollet:
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Veksamhetsberättelse/Verksamhetsplan
2009/2010.

Under verksamhetsåret har vi haft en låg profil eftersom vi i styrelsen inte
haft den respons från medlemmarna som vi haft förväntningar på.
Styrelsen har enbart bestått av ordförande, kassör och sekreterare, vilket
inte uppfyller stadgarnas minimiregler för styrelse. Vi har inte heller
lyckats få anhöriga till demenssjuka att delta i styrelsearbetet. Vi vill från
styrelsens sida framhålla vikten av att de demenssjukas rättigheter
prioriteras då den grupperingen inte synes vara högt prioriterad i
kommunernas budgetarbete.
Styrelsearbetet har huvudsakligen bedrivits i form av löpande kontakter
via datakommunikation och inte via konventionella styrelsesammanträden. Prioriteringen hos styrelsen har varit att informera om
föreningen för att väcka intresse så att anhöriga ska arbeta aktivt för att
förbättra de demenssjukas situation, genom att delta i föreningsarbetet.
Här vill vi särskilt framhålla att vi haft ett mycket bra stöd från
kommunernas etablerade äldreomsorg. Under verksamhetsåret har vi
deltagit i två nätverksträffar i Hässleholm samt i Demensförbundets
kongress i Östersund.
Vi har även presenterat oss på vår hemsida http://la-sv-demensf.org.
Vi är medarrangörer i Anhörigcentrums äldrevecka under vecka 18. I övrigt
har vi för framtiden inga direkta aktiviteter inplanerade och vi är mycket
positiva till förslag.
Vi kommer även i fortsättningen att informera om föreningen på
kontaktytor för anhöriga samt sprida vår broschyr, med den förhoppningen att intresset för föreningen ökar bland personer som är direkt
och/eller indirekt berörda av frågor som rör demens och demenssjukvård.
Per 2009-12-31 var vi 13 medlemmar, varav 2 familjemedlemmar.
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Resultaträkning verksamhetsåret
2009-01-01--2009-12-31.
Ingående balans:

2 480,50 kr

Intäkter:
Medlemsavgifter
Försäljningsintäkter
Summa intäkter 2009:

Utfall2009:
1 300,00 kr
20,00 kr
1 320 kr

Kostnader:
Medlemsavgifter
demensförbundet
Möteskostnader
Kostnader postgiro
Summa kostnader 2009:

Utfall 2009:
240,00 kr

Årets förlust:
Utgående balans:
Kassaavstämning:
Plusgirokonto
Kassa
Skuld till Marita
Granström
Summa tillgångar:

255,00 kr
1 127,00 kr
1 622,00 kr
302,00 kr
2 187,50 kr
2 369,00 kr
0,00 kr
190,50 kr
2 187,50 kr
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Revisionsberättelse verksamhetsåret 2009.

Revisionen omfattar räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31.
Årsberättelse, räkenskaper samt syrelsens förvaltning för räkenskapsåret
2009-01-01--2009-12-31 har granskats. Granskningen har utförts i enlighet
med god revisionssed.
Jag tillstyrker att resultaträkning och kassaavstämning fastställs, att
tillgängliga medel 2 187,50 kronor disponeras enligt styrelsens förslag, det
vill säga överföres till nästa verksamhetsår, samt att styrelsens ledarmöter
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

