
 

 

 

Riksföreningen för CAH:s årsmöte 

Digitalt via teams, 2022-09-04 

  

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet:  

Malin Green väljs till årsmötets ordförande 

Caroline Jonsson väljs till årsmötets sekreterare 

 

2. Upprättande av röstlängd: 

Totalt 8 personer är uppkopplade av de 13 anmälda uppkopplingar / 19 personer.  

 

3. Val av två justeringsmän/-kvinnor, tillika vid val fungerande som rösträknare.  

Jenny Wall och Per Svensson väljs till justerare av protokollet. 

 

4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.  

Ja 

 

  

5. Behandling av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2020-2021 

 

Medlemsavgifter: 25 613 kr (år 2021-2022) 

Fondansökningar: 2 st totalt 95.000 kr beviljat 

 

Då föreningen inte haft de läger som planerats i ansökningarna har frågan ställt som vi behöver 

betala tillbaka pengarna. 

Prins Carl Gustavs Stiftelse 25.000 kr – har ej svarat om återbetalning. 

Jerringfonden: 15.000 kr – pengarna är återbetalda.  

Solstickan: 30.000 kr – vi får behålla bidraget till nästa års sommarläger.  

Ogfribergs minne: 25. 000 kr - har ej svarat om återbetalning.   

 

Kostnader: 3.300 kr (bankostnader, porto och trycksaker, webbsida)  

Kassan i dag: 226 924,22 kr 

 



 

 

 

 

6. Revisorns berättelse för samma tid 

Carina Bryngelfors har meddelat att det inte finns några anmärkningar i bokslutet och att styrelsen 

bör beviljas ansvarsfrihet. 

 

7. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2021-202 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

 

8. Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår. 

 

Årsmötet beslutar att behålla samma medlemsavgift kommande verksamhetsår 

Familjemedlem 250 kronor  

Enskild medlem 100 kronor  

Stödmedlem Valfritt belopp, lägst 50 kronor 

  

  

9. Val av ordförande och vice ordförande (fyllnadsval) 2022-2023. 

Malin Green väljs om som ordförande på 1 år, till årsmötet 2023. 

 

10. Val av ledamöter och förtroendeposter i styrelsen.  

 

Carina Green väljs om som kassör på 1 år, till årsmötet 2023 

Caroline Jonsson väljs om som sekreterare på 1 år, till årsmötet 2023. 

Jenny Wall väljs om som ledamot på två år till årsmötet 2024  

 

Simon Grundvall är 2022 vald som ledamot på två år, till årsmötet 2023 

 

11. Val av revisor. 

Helena Nee välj som revisor på ett år till årsmötet 2023.  

 

  

12. Behandling av ärenden styrelsen överlämnat till årsmötet eller som enskild ledamot 

hos styrelsen skriftligt begärt senast fyra veckor före årsmötet.  

Det har inte kommit in några ärenden. 

  



 

 

 

 

13. Ärende 

  

a. Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, kontaktpersoner 

 

Styrelsens förslag är att CAH föreningens Gmail kommer att registreras som kontakt hos sällsynta 

diagnoser, då alla i styrelsen har tillgång till mailen och kan vidareförmedla eventuell information 

som kommer från föreningen sällsynta diagnoser. 

Förslaget godtas.  

 

 

b. Fondansökningar och ansökare.  

Patrik Lindgren får fortsatt förtroende för detta. 

 

c. Webmaster för verksamhetsåret. 

Simon Grundvall sitter kvar som webmaster.  

 

d. Aktiviteter och läger för föreningens ungdomar 

Vinter- vi har i dagsläget ingen familj som kan ta hand om detta läger, vi ser ingen möjlighet att 

detta kommer bli av år 2023 

 

Sommar- vi har i dagsläget ingen familj som kan ta hand om detta läger, vi ser ingen möjlighet att 

detta kommer bli av år 2023 

 

Sommarträff 2023 – plats, arrangörer och datum. 

Ingen anmäler intresse för detta. 

Sommarträff 2024 – plats, arrangörer och datum. 

Ingen anmäler intresse för detta. 

 

Styrelsen anordnade sommarläger 2022 men då det var för få anmälda gick det inte att genomföra. 

 

 

 

 

 

 



 

 

e. Förslag på utvecklingsfrågor för styrelsen att arbeta med 2022-2022 

 

  

Vid 2021 års Årsmöte framkom förslag på aktiviteter.  

Nå ut till nya medlemmar. Ta fram en folder för att nå ut till nya föräldrar, hemsidan, QR kod på 

kliniker. 

- Tagit fram QR kod till hemsidan  

- Varit i kontakt med läkare i Sverige och bett om hjälp att sprida information och föreningen 

till nyblivna föräldrar. 

- Skapande av folder återstår.  

 

Förslag för år 2022-2023? 

Det har kommit önskemål från läkare att anordna en föreläsning på Karolinska, vilket också några 

medlemmar önskar. 

 

 

f. Föreläsningsdag Karolinska 

Inte blivit av under 2021 pga pandemin samt har det inte funnits resurser i styrelsen, 

däremot blir det digitala utbildningar framöver. 

 

14. Kommande aktiviteter 2022-2023 

      

Vecka Datum: År Ämne att föreläsa kring:  
Vem kan 
föreläsa?   

41 Söndag 16 oktober  2022 
Nyblivna föräldrar - CAH 
vad är det? 

Anna 
Nordenström  

47 Söndag 27 november  2022 CAH och pubertet 
Anna 
Nordenström  

5 Söndag 5 februari  2023 
Tonårsflickor, CAH och 
Kirurgi 

Gundela 
Holmdahl  

16 Söndag 23 april  2023 vuxna med CAH 
Henrik 
Falhammar  

 

2 veckor innan föreläsningen informeras medlemmarna om detta samt så skickar det med en 

anmälningslänk. 

Fredagen innan söndagen föreläsningen ska genomföras så skickas länken till den mail man angivit 

i anmälan. 

 

 

 

 



 

 

 

15. Övriga frågor/information. 

 Dialog med Addison-föreningen är aktualiserad och vi tittar på hur samarbetet ska kunna se 

ut och om och hur vi ska kunna genomföra aktiviteter tillsammans.  

 Medlemsregister är rensat, har man inte betalt senaste 5 åren så är man bortrensad. 

 

16. Mötet avslutas. 

 

 

Tack för visat intresse!  

  

  

__________________   _________________ 

Malin Green     Caroline Jonsson 

Ordförande          Sekreterare 

  

  

___________________   __________________ 

Per Svensson    Jenny Wall 

Justerare           Justerare 
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