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Protokoll fört vid 2017 års Förbundsmöte i Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF) 
 

Datum: ............ 2017-04-02. 

Plats: ............... Hälsans Hus, Stockholm, 16 deltagare. 

Närvarande: .... 5 lokalföreningsombud, 4 förbundsstyrelseledamöter, 2 revisorer samt 5 medlemmar.  
 

§1. Mötets öppnande 

 Förbundsordförande Kurt Svedros förklarade Förbundsmötet öppnat och välkomnade alla. 
 Kurt gjorde en historisk återblick från 1940 och framåt samt hur framtiden kan komma att bli.  
 

§2. Fastställande av ombudslista och röstlängd 

 Beslöts att fastställa ombudslista och röstlängd enligt avprickad lista. 
 

§3. Förbundsmötets stadgeenliga utlysande 

 Beslöts att Förbundsmötet var stadgeenligt utlyst. 
 

§4. Val av mötesfunktionärer 

 Valdes enligt följande: 

 Mötesordförande ............... Åke Färnlöf 

 Mötessekreterare ............... Henrik Sundström 

 Justerare o rösträknare ..... Isabel Svedros och Victoria Carinci. 

 Beslöts att styrelsen utgör redaktionskommitté. 
 

§5. Fastställande av dagordning 

 Beslöts att fastställa föreslagen dagordning, med tillägg av val av kassör, revisorer och valbered-
ning, fastställande av firmateckningsbelopp, vilka fallit bort i det utsända dagordningsförslaget. 
(Dagordningen ska följa stadgarna). 

 

§6. Anmälan av föregående förbundsmötesprotokoll 

 Beslöts att lägga föregående års förbundsmötesprotokoll till handlingarna. 
 

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016 

 Verksamhetsberättelsen genomgicks rubriksvis. 
 

§8. Styrelsens ekonomiska berättelse för år 2016 

 Henrik Sundström, redogjorde för balans- och resultaträkningarna. Årets underskott konsta-

terades vara 223 690 kr (-146 806 kr) och Eget kapital uppgår till 37 567 kr (261 257 kr). Dock 

finns ett övervärde i Mixfonden samt förutbetalda medlemsavgifter 226 674 kr. 
 

§9. Revisorernas berättelse för år 2016 
 Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna föreslår att resultat- och balansräkningarna fastställs 

samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2016. Noterades att ekonomin är något ansträngd. 
 

§10. Fastställande av resultat- och balansräkningarna för år 2016 

 Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för år 2016. 
 

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016 

 Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 i enlighet med revisorernas förslag. 
 

§12. Propositioner och motioner 
 Inga propositioner eller motioner förelåg. 

 

§14. Fastställande av verksamhetsplan för kommande period 

 Beslöts att fastställa den föreslagna verksamhetsplanen för 2017 t o m 1:a halvåret 2018. 
 

§15. Beslut om ersättning för rese- och logikostnader för ombuden 

 Beslöts att ersättning utgår för billigaste logi och färdsätt samt för bil med 18,50 kr/mil, efter god-
kännande. 

 

§16. Hemsida, Hälsa, Vegetar 
 Ideell hjälp behövs för arbete med hemsidan för att få ned kostnaden. Hälsa och Vegetar fortsätter 

som hittills. Hjälp med materialinsamling korrekturläsning behövs. 
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§17. Verksamhetsplan 
 Enligt bilaga. 
 

§18. Fastställande av budget för 2017 

 Beslöts att bevilja underbalansering med maximalt 100 000 kr, dock att styrelsen ska sträva efter 
att minska underbalansering. 

 Beslöts att högsta firmateckningsbelopp är 50 000 kr därefter två i förening.  
 

§19. Fastställande av medlemsavgiften för år 2018 

 Beslöts att de olika typerna av medlemsavgifter ska vara oförändrade för år 2018. 

 Vilket betyder att följande gäller: 
 

 

Medlemstyp/Noteringar 

 

Total avgift kr 

 

Förbundsavgift kr 

 

Till lokalförening kr 

 

Fullbetalande 250 0 0 

Make/maka/sambo 100 0 0 

Pensionär (65 år o äldre) 225 0 0 

Make/maka/sambo till pensionär 80 0 0 

Ungdom högst 25 år inkl. Hälsa 125 0 0 

Familjeavgift inkl. 
maka/make/sambo/barn max. 

350 0 0 

Familjeavgift pensionär inkl 
maka/make/sambo/barn max. 

305 0 0 

Med barn avses hemmavarande 
barn som ej har eget nr. av Hälsa 

   

 

 Beslöts att inga regelstyrda återbetalningar skulle göras varken retroaktivt för 2016 eller för 2017. 
De lokalföreningar som anser sig ha behov av bidrag måste inkomma med ansökan. 

 

§20. Val av förbundsordförande (Alla val gäller fr. o m 2017-04-02 intill Förbundsmötet år 2018). 

 Valdes .................................................... Per-Johan Fager (nyval) 
 

§21. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen från 2017-04-02 

 Beslöts att antalet ledamöter ska vara 6 exkl. ordföranden och antalet suppleanter ska vara 3. 
 

§22. Val av ledamöter inkl. förbundskassör 

 Kassör .................................................... MariAnne Bahlenberg (tidigare ledamot) 

 Ledamot. ................................................ Berit Alveskär (omval) 

 Ledamot ................................................. Viktoria Carinci (nyval) 

 Ledamot ................................................. Eeva Lengstrand (omval) 

 Ledamot ................................................. Kurt Svedros (nyval som ledamot, tidigare ordförande) 

 Ledamot ................................................. Susanna Almström (nyval) 

Val av suppleanter 
Suppleanterna inträder vid förfall för ordinarie ledamot, i den ordning de här räknas upp: 

 Suppleant ............................................... Isabel Svedros (nyval) 

 Suppleant ............................................... Magnus Nylander (nyval) 

 Suppleant ............................................... Martin Lidberg (nyval) 
 

§23. Val av revisorer och revisorssuppleant 

 Ordinarie ................................................. Bertil Gyllencreutz (omval) 

 Ordinarie ................................................. Henrik Sundström (omval) 

 Suppleant ............................................... Vakant 
 

§24. Val av valberedning, 3 ledamöter varav en väljs till sammankallande 

 Styrelsen fick i uppdrag att fungera som valberedning, då inga ville åta sig uppdraget. 
 

§25. Vegetariska folkrörelsen 2016/2017 och återblick 
 Miljöfrågor måste ha fortsatt fokus. Kurt gjorde en lång återblick från 1940-talet och fram till nutid i 

sitt inledningsanförande.  
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§26. Förbundets roll i det framtida folkhälsoarbetet 
 Trots våra knappa resurser så har vi en viktig roll i folkhälsoarbetet. Fortsatt verksamhet riktad till 

skolorna. Miljöfrågorna, GMO, mat- och klimatfrågorna, skogsbruk är naturligtvis fortsatt viktiga 
även under 2017/2018. 

 

§27. Avslutning 

 Mötesordförande Åke Färnlöf förklarade 2017 års Förbundsmöte avslutat och tackade till sist alla 
för ett engagerat deltagande och konstruktiva diskussioner.  

 Presidiet, Åke Färnlöf och Henrik Sundström, avtackades för sina insatser. 
 

 
 
 

 
 _______________________________   ________________________________  

 Henrik Sundström, mötessekreterare   Victoria Carinci, justerare 
 
 
 
 
 
 _______________________________   ___________________________  

 Åke Färnlöf, mötesordförande    Isabel Svedros, justerare 
 


