Protokoll från Årsmöte 2020 i föreningen Mind
Plats: På grund av risken för smittspridning hölls årsmötet online via verktyget Zoom.
Tid: måndag den 11 maj 2020, klockan 18.00 – 19.40
1. Årsmötet öppnades av Minds ordförande Lina Axelsson Kihlblom.
2. Årsmötet valde Gunnel Torstensson till mötesordförande.
3. Årsmötet valde Astrid Jansen till sekreterare.
4. Röstlängden fastställdes. (46 personer i listan)
5. Årsmötet valde Mariana Almström och Marita Bildt till justeringspersoner. Samtliga val på
mötet sker genom sluten omröstning som ombesörjs av Hanna Kihlander som modererar
mötet.
6. Frågan om årsmötet har utlysts i tid besvarades med ja.
7. Årsmötet godkände dagordningen med följande tillägg på punkt 18 Övriga frågor:
a. Generalsekreteraren presenterar kort den nya organisationen.
b. Johanna Nordin berättar om satsning på Äldrelinjen
8. Generalsekreteraren och ekonomiansvarig gick igenom verksamhetsberättelsen för 2019
(Årsrapport inklusive årsredovisning).
9. Årsmötet beslöt att godkänna årsredovisningen för 2019.
10. Årsmötet beslöt att lägga revisionsberättelsen för 2019 till handlingarna.
11. Årsmötet beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
12. Valberedningen presenterade förslaget till ny styrelse och föreslog en styrelse på elva
ordinarie ledamöter. Föreningen har två-åriga mandatperioder varför Jacqueline Levy,
Cecilia Lundmark och Christina Wahlström har ett år kvar av sina mandatperioder. Lina
Axelsson Kihlblom, Sven Bremberg och Marie Åsberg föreslås omväljas på två år. Helena
Bornholm, Adnan Ciric, David Clinton, Ingrid Engström, Haroon Nooristani föreslås
nyväljas på två år. Lina Axelsson Kihlblom föreslås som ordförande för kommande
verksamhetsår.
Valberedningen presenterade förslaget till revisorer. Till auktoriserad ordinarie revisor resp.
revisorssuppleant föreslås Lena Johnson resp. Bodil Nordin, båda Grant Thornton,
Sweden AB. Till ordinarie lekmannarevisor resp. revisorssuppleant föreslås Gunnel
Torstensson resp. Rolf Bergström.
13. Årsmötet beslöt att välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.
14. Årsmötet beslöt att välja Lina Axelsson Kihlblom till styrelseordförande.
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15. Årsmötet beslöt att välja revisorer i enlighet med valberedningens förslag.
16. Årsmötet beslöt att omvälja Monica Tegerstedt (sammankallande), Juliana Moraes och
Marita Bildt till föreningens valberedning för 2020-2021.
Styrelseordföranden uttryckte sitt varma tack till de avgående styrelseledamöterna
Rickard Bracken, Ulla Forsbeck Olsson, Annika Molnár och Eva Henje Blom.
17. Vid årsmötet 2019 framfördes frågor om a. sekretessen på de olika stödlinjerna samt
b. om det kan finnas någon motsättning mellan att ta emot bidrag från Postkodlotteriet och
samtidigt arbeta för att minska spelberoendet. Årsmötet beslöt att uppdra åt styrelsen att
återkomma med svar vid årets årsmöte.
Styrelsens svar: a. Sekretessen är säkrad genom att informationen är krypterad i telefon
och chatt. Volontärer och personal har ingått tystnadslöfte och rutiner följs upp ständigt för
sekretess. Mind sparar chattar under två veckor - därefter raderas de. Vad gäller
forskningen som pågår på Självmordslinjen har en etikprövning gjorts och beviljats och alla
involverade respekterar de utlagda principerna i denna.
b. Den typ av lotteri som Postkodlotteriet är innebär en mycket liten risk för spelmissbruk
varför vi inte bedömer det som olämpligt att ta emot medel från dem.
18. Proposition från styrelsen om stadgeändring - samtliga föreslagna stadgeändringar bifölls.
§5. Avsnittet om firmateckning ändrades enligt följande: Föreningens firma tecknas alltid
av två i förening, av ordförande, vice ordförande och ytterligare firmatecknare som
styrelsen utsett, samt av Generalsekreteraren ensam beträffande åtgärder som hör till den
löpande förvaltningen.
§11. Revision – begreppet lekmannarevision införs för att förtydliga skillnaden gentemot
den auktoriserade revisorns arbete. I övrigt kompletterades texten enligt följande:
Skillnaden mellan de båda revisorernas uppdrag är att den auktoriserade revisorns
granskning i huvudsak fokuserar på räkenskaper medan lekmannarevisorn, med hjälp av
styrelseprotokoll och andra relevanta dokument, granskar att styrelsen förvaltar och
förverkligar det ändamål som föreningen har.
19. Övriga frågor:
a. Generalsekreteraren gav en kort presentation av kansliets nya
organisation.
b. Johanna berättade om satsningen på Äldrelinjen med gästvolontärer och
ökade öppettider som en konsekvens av coronapandemin.
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20. Årsmötet avslutades.
Vid protokollet:
Astrid Jansen
Justeras:

Gunnel Torstensson
Mötesordförande

Mariana Almström
Justeringsperson

Marita Bildt
Justeringsperson
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