
 

CENTRAL SWEDEN    Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussels    info@centralsweden.be     www.centralsweden.se                         1  

Protokoll  
 

för Central Sweden ideell förening årsmöte.  

 

Dag:  23 april 2021 kl. 9:30 – 11 

Plats:  digitalt 

 

Närvarande:  

Irén Lejegren, ordförande Central Sweden, Region Örebro län 

Birgitta Sacrédeus, vice ordförande Central Sweden, Region Dalarna 

 

Torbjörn Ahlin, röstombud, Region Örebro län 

Marie-Louise Dangardt, röstombud, Region Gävleborg  

Mikael Rosén, röstombud, Region Dalarna 

 

Ulrik Bergman, ägarrådsrepresentant, Region Dalarna 

Willhelm Sundman, ägarrådsrepresentant, Region Örebro län  

 

Anders Larsson, lekmannarevisor, Region Örebro län 

Olof Bengtsson, lekmannarevisor, Region Gävleborg 

 

Gordon Hahn, kontaktperson Central Sweden, Region Örebro län 

Ängsback Åsa, kontaktperson Central Sweden, Region Dalarna 

Thomas Högman, kontaktperson Central Sweden, Region Gävleborg  

 

Johanna Bond, kontorschef, Central Sweden European Office 

Ebba Bjerkander, EU-strateg, Central Sweden European Office 

Rasmus Bergander, EU-strateg, Central Sweden European Office 

 

Central Swedens ordförande Irén Lejegren hälsade deltagarna välkomna.  

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 

 

Närvarande röstombud:    

- Torbjörn Ahlin, Region Örebro län  

- Mikael Rosén, Region Dalarna  

- Marie-Louise Dangardt, Region Gävleborg  

 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare  

 

Årsmötet beslutade att:  

- Utse Torbjörn Ahlin, Region Örebro län, till mötesordförande 

- Utse Rasmus Bergander, Central Sweden, till mötessekreterare 
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3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

 

Årsmötet beslutade att: 

- Utse Mikael Rosén, Region Dalarna, till protokolljusterare  

- Utse Marie-Louise Dangardt, Region Gävleborg, till protokolljusterare  

 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

 

Torbjörn informerade årsmötet att kallelsen skickades ut per e-post den 26 mars 2021 

(fyra veckor innan mötet) sam att samtliga handlingar ut 9 april 2021 (två veckor innan 

mötet).  

 

Årsmötet för Central Sweden konstaterade att årsmötet är utlysts på rätt sätt. 

 

5. Fastställande av föredragningslista 

 

Årsmötet för Central Sweden godkände föredragningslistan. 

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2020  

 

Irén Lejegren föredrog ärendet.  

 

Irén inledde med att beskriva att verksamheten har påverkats av pandemin, främst på 

grund av inget resande och fysiskt nätverkande på plats i Bryssel. Irén informerade 

årsmötet att styrelsen anser att kontoret ställde om verksamheten och anpassade den 

efter rådande situation och att arbetet på Central Sweden har rullat på trots pandemi. 

Irén uppmärksammade årsmötet på att det i verksamhetsberättelsen finns en kort 

beskrivning av skeenden på EU-nivå inom respektive bevakningsområde och därefter 

en beskrivning av hur kontoret arbetat inom bevakningsområdena för att nå 

målsättningarna i verksamhetsplanen. Avslutningsvis informerade Irén årsmötet om att 

2021 är en tid att blicka framåt med tanke på att vi i EU-samarbetet går in i den nya 

programperioden, vilket innebär nya program och nya möjligheter för det regionala 

utvecklingsarbetet. Styrelsen anser att Central Sweden kommer att spela en viktig roll i 

att bidra till oss regioners ambitioner kopplat till mer EU-finansierad projektverksamhet 

och ökad interregional samverkan i det regionala utvecklingsarbetet 

 

Årsmötet för Central Sweden fastställde verksamhetsberättelsen.  

 

7. Årsredovisning 2020 

 

Johanna Bond föredrog ärendet.  
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Johanna informerade årsmötet att föreningen hade 366 107 kr i eget kapital vid 2020 års 

ingång vilket är ett ackumulerat överskott från tidigare år. 2020 års resultat är +1 344 

900 kr. Därmed uppgår föreningens egna kapital vid årets slut till 1 711 007 kr. 

Överskottet 2020 kan härledas till främst två orsaker; pandemin samt 

personalförändringar. 

 

Årsmötet för Central Sweden fastställde årsredovisningen.    

 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhetsåret  

 

Anders Larsson föredrog ärendet.  

 

Anders informerade årsmötet att revisorerna genomfört två digitala möten under 2020 

och att revisorerna lämnat en revisionsberättelse. Anders meddelar att revisorerna 

instämmer i den bild som styrelsen ger om ett bra utfört arbete inom organisationen. 

Revisorerna rekommenderar föreningen att under 2021 göra en utredning av 

verksamheten, såväl ur ett verksamhetsperspektiv som ur ett skatte- och 

momsperspektiv för att utreda vissa oklarheter i organisationsstrukturen.    

 

Anders informerar årsmötet att revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen samt att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Årsmötet för Central Sweden lägger revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning 

2020 till handlingarna. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser  

 

Årsmötet för Central Sweden fastställer resultaträkningen och balansräkningen och 

beviljar styrelsen för Central Sweden 2020 ansvarsfrihet. 

 

10. Fastställande av medlemsavgift för 2021  

 

Irén Lejegren föredrog ärendet.  

 

Irén informerade årsmötet att medlemsavgiften, enligt praxis, baseras på en summa 

som årligen justeras enligt en modell som tar konsumentprisindex i beaktande. 

Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa medlemsavgiften per medlem för 2021 till 1 

440 694 kronor, i enlighet med praxis för uträkning av medlemsavgiften. 

 

Vidare informerade Irén årsmötet att kontoret tillsammans med medlemmarna under 

2021 ska se över medlemsavgiften och modellen för att beräkna medlemsavgiften samt 
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se över kontorets utgifter med syfte att fastställa en medlemsavgift från och med 2022 

som bättre anpassas till den verksamhet kontoret idag bedriver. 

 

Årsmötet för Central Sweden fastställer medlemsavgiften per medlem för 2021 till 1 440 

694 kronor, i enlighet med praxis för uträkning av medlemsavgiften.  

 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 

kommande verksamhets-/räkenskapsåret 

  

a. Verksamhetsplan 2021  

 

Johanna Bond, Ebba Bjerkander och Rasmus Bergander föredrog ärendet. 

 

Medarbetarna på kontoret presenterade de övergripande målsättningarna för 

Central Sweden European Office 2021 och exempel på aktiviteter för att 

uppnå detta. Presentationen följdes av en dialog med årsmötets deltagare.    

 

Årsmötet för Central Sweden fastställde verksamhetsplanen 2021. 

 

b. Budget 2021  

 

Johanna Bond föredrog ärendet. 

 

Johanna informerade årsmötet att budgeten 2021 omfattar ett antal insatser 

och inköp som är extraordinära och kommer att genomföras endast under 

2021 till följd av det tillfälliga utrymmet i budgeten. Det omfattar till exempel 

en kommunikationsinsats, en teamutvecklingsinsats samt inköp av ny 

teknikutrustning. Vidare informerade Johanna att resekostnader är beräknade 

på ungefär samma nivå som ett normalår, pandemin till trots, samt att det är 

en halverad kostnad för praktikantbostäderna på grund av att kontoret inte 

kommer att ta emot några praktikanter våren 2021. Avslutningsvis 

informerade Johanna årsmötet om att budgeten omfattar en ökad 

representationsbudget då detta är en post som vid de senaste årens 

nedskärning i budget kraftigt reducerats samt att revisionskostnaden är högre 

än tidigare år på grund av förväntad kostnad för stöd i arbetet med förslaget 

att se över medlemsavgiften och modell för uträkning av medlemsavgiften. 

 

Årsmötet för Central Sweden tack för informationen och beslutar att lägga 

styrelsens beslut om budget 2021 till handlingarna. 

 

12. Fastställande av årsarvoden för lekmannarevisorer för 2021 

 

Torbjörn Ahlin föredrog ärendet.  
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Torbjörn informerade årsmötet att styrelsen för Central Swedens ideell föreningen den 

18 januari 2012 tog beslut om att ett arvode till lekmannarevisorerna i Central Sweden 

ideell förening är 1 procent av ett riksdagsledamots arvode och att principen för 

fastställande av årsarvode ska gälla löpande. Förslaget för 2021 bygger på samma princip. 

Ett årsarvode för en riksdagsledamot 2021 uppgår år till 838 800. 

 

Årsmötet för Central Sweden fastställde att årsarvodet till de förtroendevalda revisorerna 

2021 är 1 procent av ett riksdagsmannaarvode (8 388 kronor). 

 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

 

Inga motioner har inkommit.  

 

14. Övriga frågor 

 

a. Information om aktuellt på EU-nivå  

 

Johanna Bond, Ebba Bjerkander och Rasmus Bergander föredrog ärendet. 

 

Medarbetarna på kontoret gav en information om aktuellt på EU-nivå med 

särskilt fokus på den europeiska gröna given, EU:s återhämtningsfond Next 

Generation EU, EU-kommissionens förslag om att införa en Europeisk 

hälsounion samt konferensen om Europas framtid. Presentationen följdes 

av en dialog med årsmötets deltagare. 

 

15. Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

Mötesordförande Torbjörn Ahlin Mötessekreterare Rasmus Bergander 

 

 

 

 

 

 

Justerare Marie-Louise Dangardt Justerare Mikael Rosén 
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