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Protokoll fört vid årsmöte med Alkoholpolitiskt Forum, onsdagen den 27 mars 2019, i 

Mittpoolen, Riksdagshuset Östra, Stockholm. 

 

Närvarande: 37 medlemmar 

 

Årsmötet efterföljdes av ett seminarium baserat på den nyligen publicerade rapporten 

”Alkohol och äldre”. 

 

§1. Öppnande 

Föreningens ordförande Sven Andréasson öppnade mötet. 

 

§2. Fastställande av föredragningslista 

Årsmötet beslutade att fastställa framlagt förslag till föredragningslista (Bilaga 1).  

 

§3. Mötets behöriga utlysande 

Årsmötet beslutade att förklara mötet stadgeenligt utlyst. 

 

§4. Val av presidium för årsmötet 

Årsmötet beslutade att till ordförande utse Anna Carlstedt, att till sekreterare utse Kerstin 

Damström Thakker och att till justerare/rösträknare utse Ulric Hermansson och Per Leimar. 

 

§5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Sven Andréasson. Årsmötet beslutade att godkänna 

verksamhetsberättelsen för 2018 (Bilaga 2).  

 

§6. Styrelsens ekonomiska berättelse 

Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Eva Ekeroth. Årsmötet beslutade att godkänna den 

ekonomiska berättelsen för 2017 (Bilaga 3).   

 

§7. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs av Leena Haraké. Årsmötet beslutade att notera revisorernas 

berättelse samt att fastställa resultat- och balansräkningen per 2018-12-31 i enlighet med 

revisorernas förslag (Bilaga 4). 

 

§8. Fråga om ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

2018 (Bilaga 4). 

 

§9. Fastställande av medlemsavgift  

Styrelsens förslag var att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 100 kronor per medlem och 

år. Ett motförslag om en höjning till 200 kronor lades fram under mötet. Efter rösträkning 

konstaterades att de båda förslagen fått 17 respektive 12 röster. Årsmötet beslutade i enlighet 

med styrelsens förslag att fastställa medlemsavgiften för 2019 till 100 kronor. 

 

Eva Ekeroth uppmanade alla medlemmar att betala sin medlemsavgift.  
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Ett förslag framlades om att göra det möjligt att betala medlemsavgiften med Swish. Årsmötet 

uppdrog åt styrelsen att undersöka om föreningen kan ha ett Swish-konto. 

 

§10. Förslag till arbetsinriktning 

Sven Andréasson föredrog den planerade arbetsinriktningen. Även i fortsättningen ska 

föreningen arbeta för att på olika sätt uppmärksamma och sprida kunskap om alkoholens och 

alkoholpolitikens betydelse för individ och samhälle. Det ska i första hand göras genom att 

anordna seminarier, delta i diskussioner i media och på annat sätt samt bedriva 

lobbyverksamhet riktad mot i sammanhanget relevanta och viktiga aktörer.  

 

Alla närvarande uppmanades att på sina arbetsplatser och i sina nätverk bidra till ett större 

fokus på olika alkoholfrågor.     

 

Med anledning av en nyligen publicerad rapport som ifrågasätter betydelsen av den restriktiva 

svenska alkoholpolitiken föreslog Gabriel Romanus att föreningen ska publicera en egen 

rapport som redovisar det omfattande vetenskapliga stödet för en restriktiv alkoholpolitik. 

Sven Andréasson åtog sig att samla en arbetsgrupp som kan åta sig detta uppdrag.       

 

Årsmötet beslutade att godkänna den föreslagna arbetsinriktningen. 

 

§11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen  

Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag som föredrogs av Gabriel 

Romanus fastställa antalet ledamöter i styrelsen till nio (ordföranden och åtta ordinarie 

ledamöter) samt antalet suppleanter till sex (Bilaga 5).   

 

§12. Val av ordförande 

Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja (omval) Sven Andréasson 

som ordförande.  

 

§13. Val av ledamöter 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie ledamöter välja 

Gunborg Brännström, Kerstin Damström Thakker, Eva Ekeroth, Johanna Gripenberg, Björn 

Lundkvist (nyval, tidigare suppleant), Kjell-Ove Oscarsson, Björn Rydberg samt Annika 

Sundström.         

 

§14. Val av suppleanter 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till suppleanter välja Pi 

Högberg, Per Lodenius, Kristina Nilsson (nyval), Mats Ramstedt, Pia Steensland (nyval) samt 

Barbro Westerholm.  

 

Mötet uppmanade styrelsen att överväga att adjungera en representant vardera för Miljöpartiet 

och Västerpartiet till sina möten.       

 

§15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja (samtliga omval) Leena 

Haraké och Bo Högstedt till ordinarie revisorer och Valeri Surell till suppleant.  

 

§16. Val av valberedning, tre ledamöter  

Årsmötet beslutade att till valberedning välja (samtliga omval) Anna Carlstedt, Björn Hibell 

(sammankallande) och Gabriel Romanus. 
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§17. Eventuell information 

Inget togs upp under denna punkt. 

 

§18. Avslutning 

Anna Carlstedt avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Kerstin Damström Thakker  Anna Carlstedt 

Sekreterare    Mötesordförande  

 

 

Justeras    Justeras 

 

Ulric Hermansson   Per Leimar 

Justerare    Justerare 

  


