Protokoll Ung Cancers årsstämma den 5 maj 2020, kl. 17:00
Mötet öppnas
1. Till ordförande för årsstämman väljs: Emma Tonnes.
Till sekreterare för årsstämman väljs: Lovisa Sjögren.
2. Stämman beslutar att såsom röstlängd fastställa den vid mötet avstämda lista
över anmälda medlemmar. Vid mötet deltar 2 medlemmar.
Bilaga 1. 2020 års röstlängd.
3. Till protokolljusterare och rösträknare för årsstämman väljs:
Maja Frendin och Sandra Häggander väljs till rösträknare.
Dona Hariri väljs till protokolljusterare.
4. Stämmans ordförande redogör för hur kallelsen ska ske enligt stadgarna och
hur kallelsen har skett, varpå stämman förklarar årsmötet behörigen utlys
enligt stadgarna. – 30 dagar innan och den gick ut 6 april vilket gjorde den två
dagar sen, men stämman godkände.
5. Stämman beslutade att godkänna dagordningen utan tillägg.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret genom
information av Generalsekreterare Emma Tonnes.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret. Förvaltningsberättelse läggs fram för årsmötet. Föredragande
av Generalsekreterare Emma Tonnes.
8. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen lästes upp av
Generalsekreterare Emma Tonnes.
9. Stämman beslutar enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Stämman beslutar att medlemsavgiften ska vara 0 kr per medlem.
11. Stämman beslutar att anta styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan
för 2020.
12. Stämman beslutar att föregående års arvode för styrelsen ska vara oförändrat
med 2000 kr per möte för styrelseordförande och 1000 kr per möte för
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styrelseledamöter. Revisionsarvodet är enligt avtal.
13. Stämman beslutar att välja Peter Hesslin som ordförande för en tid om ett år
(omval).
14. Valberedningens förslag till Ung Cancer styrelse 2020:
Stämman beslutar att välja följande:
Peter Hesslin: omval på ett år som ordförande
Nyval om upp till två år:
•Peter Hesslin: Ordf
•Dona Hariri
•Roger Henriksson
Kvarsittande styrelseledamöter (ej valbara 2020)
•Lisa Karin Bergström
•Rickard Villard
•Mikael Englund
Lämnar styrelsen:
• Lina Von Post
• Caroline Agrell
15. Stämman beslutar att välja två vakanta platser för valberedning. Kansliet får 34 månader på sig att fylla dessa vakanser.
16. Stämman beslutar att omvälja PwC, men med ändringen till Stockholm från
Göteborg, som föreningens revisorer till slutet av årsstämman 2020.
17. Behandling av inkomna motioner: Inga motioner har inkommit.

Mötet avslutas kl. 17:50
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Vid protokollet:
_______________________
Lovisa Sjögren

Ordförande:
_______________________
Emma Tonnes

Justeras:
_______________________
Dona Hariri
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