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Protokoll fört vid årsmöte med Alkoholpolitiskt Forum, måndag den 21 

september 2020. 
 

Lokal: Digitalt via Zoom 

 

Närvarande: 41 deltagare.  

 

Årsmötet föregicks av ett seminarium om ”Alkohol, ANDT och folkhälsa” med inledning av 

Maria Larsson, Håkan Leifman och Peter Allebeck.  

 

§1. Öppnande  

Föreningens ordförande Sven Andréasson öppnade mötet.  

 

§2. Fråga om mötets behöriga utlysande  

Årsmötet beslutade att förklara mötet stadgeenligt utlyst.  

 

§3. Val av presidium för årsmötet  

Årsmötet beslutade att till ordförande utse Åsa Hagelstedt, att till sekreterare utse Kerstin 

Damström Thakker och att till justerare/rösträknare utse Irma Kilim och Ulric Hermansson. 

 

§4 Styrelsens verksamhetsberättelse  

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Sven Andréasson. Årsmötet beslutade att lägga 

verksamhetsberättelsen för 2019 till handlingarna (Bilaga 1).  

 

§5. Styrelsens ekonomiska berättelse  

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

ekonomiska berättelsen för 2019 till handlingarna (Bilaga 2). 

  

§6. Revisionsberättelse  

Revisionsberättelsen föredrogs av Leena Haraké. Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och 

balansräkningen per 2019-12-31 i enlighet med revisorernas förslag (Bilaga 3).  

 

§7. Fråga om ansvarsfrihet  

Årsmötet beslutade att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 

(Bilaga 3). 

 
§8. Fastställande av medlemsavgift  

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

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att fastställa medlemsavgiften för 2021 till 

100 kronor.  

 

Eva Ekeroth uppmanade alla medlemmar att betala sin medlemsavgift. 2  

 
§9. Förslag till arbetsinriktning  

 

Sven Andréasson föredrog den planerade arbetsinriktningen. Föreningens främsta uppgift är att 

anordna möten kring alkoholpolitiska frågor och ambitionen är att det ska ske ungefär två gånger 

per termin.  

 

I våras ställde sig föreningen liksom en rad andra organisationer bakom den av IOGT-NTO 

initierade Skuggstrategin för ANDT(S) som då överlämnades till Socialdepartementet. 
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Förhoppningen är att Skuggstrategins förslag ska tas väl tillvara i den kommande nationella 

ANDT(S)-strategin 2021-2025.   

 

Mötestema som är aktuellt i höst: Göran Hägglunds syn på sitt nya uppdrag som ordförande i 

Systembolagets styrelse. Föreningen kommer under hösten att fortsätta med de i våras påbörjade 

uppvaktningarna av samtliga partier i Riksdagen och då bl a presentera den egna skriften 

”Alkoholmonopolet – fakta och argument” som nyligen publicerades som pdf på hemsidan. 

Dessutom ska föreningen fortsätta att delta i den alkoholpolitiska debatten bl a genom kontakter 

med media.  

  

§10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

Björn Hibell föredrog Valberednings förslag som innebär att det förutom ordföranden ska 

ingå 9 ordinarie ledamöter och 9 suppleanter i styrelsen.  

 

§11. Val av ordförande 

I enlighet med Valberedningens förslag (Bilaga 4) omvaldes Sven Andréasson till ordförande.   

 

§12. Val av ordinarie ledamöter 

I enlighet med Valberedningens förslag (Bilaga 4) valdes 9 ordinarie ledamöter, 8 genom 

omval (Gunborg Brännström, Kerstin Damström Thakker, Eva Ekeroth, Johanna Gripenberg, 

Björn Lundkvist, Kjell-Ove Oscarsson, Björn Rydberg och Annika Sundström) och en genom 

nyval (Mats Ramstedt, tidigare suppleant). 

 

§13. Val av suppleanter 

I enlighet med Valberedningens förslag (Bilaga 4) valdes 9 suppleanter, 5 genom omval (Pi 

Högberg, Per Lodenius, Kristina Nilsson, Pia Steensland och Barbro Westerholm) och 4 

genom nyval (Mats Berglund, Nathalie Carlryd, Karin Hagman och Karin Rågsjö). 

 

§14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

I enlighet med Valberedningens förslag (Bilaga 4) omvaldes Leena Haraké och Bo Högstedt 

till revisorer om Valeri Surell till suppleant. 

 

§15. Val av valberedning, tre ledamöter    
Årsmötet beslutade att till valberedning välja (samtliga omval) Anna Carlstedt, Björn Hibell 

(sammankallande) och Gabriel Romanus. 

 

§16. Eventuell information 

Gunborg Brännström informerade om att RFMA den 6 oktober genomför en konferens om 

behandling och stöd av unga med personlighetsproblem, missbruk och kriminalitet.  

 

§17. Avslutning 

Åsa Hagelstedt avslutade mötet. 

  

 

Vid protokollet   Justeras  

 

 

Kerstin Damström Thakker   Åsa Hagelstedt  

Sekreterare    Mötesordförande  
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Justeras    Justeras  

 

 

Irma Kilim    Ulric Hermansson  

Justerare    Justerare 
 

 

 

 


