
Protokoll Apotekarsocieteten Stockholmskrets årsmöte den 6 november 2018 

Plats: Wallingatan 26 A 

Tid: 18:00 

1 Årsmötet öppnas. 

Stockholmskretsens ordförande Anna Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade 

årsmötet öppnat, 

2 Justering av röstlängden. 

Närvarolistan skickades runt så att alla närvarande röstberättigade kunde skriva upp sig. 

Närvarolistan utgör röstlängden. 

3. Val av ordförande att leda förhandlingarna. 

Årsmötet beslutade att välja sittande ordförande Anna Eriksson till mötesordförande. 

4. Val av sekreterare att föra protokoll. 

Årsmötet beslutade att välja ledamot Anna Olsson till mötessekreterare. 

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. 

Årsmötet beslutade att välja Pia Frisk och Mats Thoring att jämte ordföranden justera 

protokollet. 

6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning. 

Det fastslogs att årsmötet utlysts j behörig ordning. Kallelse skickades ut den 18 

september 

2018, 

7 Anmälan av ekonomirapport och verksamhetsberättelse, Ordförande Anna Eriksson 

presenterade verksamhetsberättelsen och genomförda aktiviteter för år 2018. Antalet 

medlemmar har ökat till 1596 stycken. 

Ekonomin är stabil och budget för 2019 är på samma nivå som för år 2018. 

8 Föredragning av revisorernas berättelse. 

Revisorsberättelse presenterades för årsmötet. 

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

10. Ärenden som styrelsen beslutat ta upp. 

Styrelsen hade inga ärenden den ville ta upp. 

IL Ärenden som medlem skriftligen anmält hos styrelsen till behandling senast två veckor innan 

årsmötet. 

Inga skriftliga ärenden frän medlemmar hade kommit in till årsmötet. 

12 Val av ordförande och övriga ledamöter att utgöra styrelse. 

Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande. 

Årsmötet beslutade att välja Jessica Ridell till ordförande, 

Valberedningen presenterade avgående ledamöter och sitt förslag till nya ledamöter. 



Avgående ledamöter är: 

- Annika Löwenberg, sekreterare 

- Emma Dahlén 

- Kristofer Katkits 

Årsmötet beslutade därefter att välja nya ledamöter: 

- Erika Larsson 

- Hanna Justad 

 Birgitta Elfsson 

Följande sittande ledamöter godkändes av årsmötet: 

- Claes Jagensjö 

- Pia Frisk 

- Anna Olsson 

- Anna Eriksson 

13. Val av revisor och revisorssuppleant. 

Årsmötet valde sittande 

Revisor: Per Boström 

Revisorssuppleant: Alice Hörne" 

14. Val av ordförande och två ledamöter att utgöra valberedning. 

Årsmötet valde Mats Thoring till valberedningens ordförande (sammankallande) 

Mats Thoring fortsätter sökandet efter ledamöter till valberedningen. Nya ledamöter kan 

väljas in under året. 

 

15. Val av 5 fullmäktigeledamöter. 

Årsmötet valde följande ordinarie fullmäktigeledamöter: Jessica Ridell, Anna Eriksson, 

Jonas Olsson, Eva Carlens och Carolina Wallin. 

16. Val av fullmäktigesuppleanter i prioriterad ordning. 

Årsmötet valde följande fullmäktigesuppleanter: Claes Jagensjö, Pia Frisk och Birgitta 

Elfsson. 

17. Diskussion kring verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. 

Verksamhetsplanen för 2019 presenterades av ordförande Anna Eriksson. 

18. övriga ärenden. 

Inga övriga ärenden. 

19. Årsmötet avslutas. 

Årsmötet avslutades av ordförande Anna Eriksson. 

 



Protokoll justeras av: ordf Anna E iksson 

 


