Protokoll
Årsmöte Fonden för psykisk hälsa (Psykiatrifonden) den 26 mars 2020
1. Mötets öppnande
• Mötet öppnades.
2. Fastställande av röstlängd
• BESLUT: Röstlängden fastställdes.
3. Val av ordförande för mötet
• BESLUT: Årsmötet valde Martin Schalling (MS)
4. Val av sekreterare för mötet
• BESLUT: Årsmötet valde Simon Kyaga (SK)
5. Val av två justeringsmän samt tillika rösträknare
• BESLUT: Årsmötet valde Maria Larsson (ML)
• BESLUT: Årsmötet valde Per-Åke Warg (PW)
6. Godkännande att årsmötet utlysts enligt stadgarna
• På hemsidan mer än två veckor innan årsmötet
• BESLUT: Anses utlyst enligt stadgarna.
7. Styrelsens årsredovisning
• På hemsidan mer än två veckor innan årsmötet
i. MS påtalade det utomordentliga arbete som PW gjort med årsredovisningen, samt att den reflekterade den högre arbetstakt som varit under
året.
• BESLUT: Fastställdes av årsmötet.
8. Revisorernas berättelse
• Revisorerna har inga invändningar på årsredovisningen.
• BESLUT: Godkändes av årsmötet.
9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
• BESLUT: Beviljades av årsmötet.
10. Information om stadgeändringar
• Årsmötet informerades om genomförda stadgeförändringar, bland annat om
namnbytet till Fonden för mental hälsa samt om arvodering till ordförande och
övriga.
11. Val av revisionsbyrå
• BESLUT: Årsmötet godkände förslaget om fortsatt
förtroende för PWC.
12. Beslut om årsavgifter
• BESLUT: Årsmötet beslutade att lämna årsavgifterna oförändrade.
13. Beslut om arvode till ordförande
• BESLUT: Inget arvode utgår för styrelsearbete. Ingen arbetstagare eller
arbetsgivarrelation får upprättas under verksamhetsåret. Att
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ordföranden erbjuds fakturera upp till 10 000 SEK exkl moms per månad
för genomfört arbete utöver styrelsearbetet.
14. Val av ordförande för styrelsen för tre år
• BESLUT: Att Martin Schalling väljs till ordförande för tre år.
15. Val av styrelseledamöter för tre år
• BESLUT: Att Ulla Karin Nyberg väljs in på tre år som ordinarie ledamot
och ersätter Lena Flyckt. Årsmötet tackade Lena Flyckt för de stora insatser hon gjort genom åren för fondens arbete.
• BESLUT: Att Therese Källman väljs in på tre år som ordinarie ledamot.
16. Val av suppleanter till styrelsen för tre år
• BESLUT: Att Sophie Erhardt och David Schwieler väljs till suppleanter
för tre år.
17. Val av tre representanter till valberedning för ett år
• BESLUT: Att Sophie Erhardt, Lena Backlund, Jonas Eberhardt väljs till
valberedningen för ett år.
18. Övriga frågor*
• Inga övriga frågor anmälda.
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