
 
 

 

 

Protokoll för ordinarie årsmöte i Norra Mälarkretsen av Apotekarsocieteten den 12 december 2018  kl 
18.30 i Stabby prästgård, Stabbygården, Stabbybacke 1 Uppsala 
 
1§ Årsmötet öppnas 
 Marie Svanström öppnar årsmötet och hälsar alla välkomna. 
 
2§ Justering av röstlängden  
 Årsmötet godkände förslaget om att cirkulerande närvarolista utgör röstlängd. 
 
3§ Val av ordförande att leda förhandlingarna 
 Årsmötet valde Marie Svanström till ordförande för årsmötet. 
 
4§ Val av sekreterare att föra protokoll.  
 Årsmötet valde Agnieszka Madej till sekreterare för årsmötet. 
 
5§ Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet 
 Årsmötet valde Bengt Person till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet. 
 
6§ Fråga om mötet utlysts i behörig ordning  
 Mötet förklarades vara utlyst i stadgeenlig ordning. 
 
7§ Anmälan om ekonomirapport 
 Årsmötet lade genomgången ekonomirapport till handlingarna. 
 
8§ Anmälan och godkännande av verksamhetsberättelse 
 Årsmöte godkände genomgången verksamhetsberättelse.  
 
9§ Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
 Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. 
 
10§ Ärenden som styrelsen beslutat att ta upp. 
 Styrelsen har inga ärenden att ta upp. 
 
11§ Ärenden som medlem skriftligen anmält hos styrelsen till behandling senast två veckor innan årsmötet. 
 Inga ärenden har inkommit från medlem. 
 
12§ Val av ordförande och övriga ledamöter att utgöra styrelse 
 Årsmötet valde följande personer till styrelsen: 
 Ordförande – Anna Joo, nyval  
 Ledamöter – Sara Massena, nyval (tidigare ordförande) 
      Bengt Persson, omval 
      Linda Kjellin, omval 
      Agnieszka Madej, omval 
      Camilla Ledin, nyval 
      Josefine Tjärnberg, nyval 
 
13§ Val av ordförande och två ledamöter att utgöra valberedning 
 Årsmötet valde följande personer till valberedningen 
 Ordförande – Elin Svedin, nyval  
 Ledamöter – Sofie Schwan, omval  
      Johanna Henriksnäs, nyval 



 
 

 

 

       
14§ Val av två fullmäktigeledamöter 
 Årsmötet valde Anna Joo och Sara Massena som fullmäktigeledamöter. 
 
15§ Val av erforderligt antal fullmäktigesuppleanter i prioriterad ordning. 

 Årsmötet valde Bengt Persson, Linda Kjellin, Agnieszka Madej, Camilla Ledin och Josefine Tjärnberg 
som suppleanter att kallas i prioriterad ordning. 

 
16§ Diskussion kring verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 
 Marie Svanström informerade om aktiviteter och planer för kommande verksamhetsår.  
 
17§ Övriga ärenden  
 Inga övriga ärenden fanns att behandla. 
 
18§ Årsmötet avslutas. 

 Marie Svanström avslutade årsmötet och tackade alla närvarande för ett trevligt årsmöte som 
åtföljdes av glöggprovning. 
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