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Årsmødet er afholdt man. d. 28. februar, 2022 

 

DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent: Mikael Freund (MF) vælges. Mikael konstaterer at Årsmødet er 
lovligt varslet. 
 

2. Valg af referent: Bettina Palsbo vælges. 
 

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning 2021 – 2022: Fremlægges på smart 
board v. formand Bodil Johansen (BJ). 
Herunder  
- præsentation af aktuelle bestyrelse fra årsmøde 16/06-21 (ny formand, 
  og lille bestyrelse) 
- ny organisering af bestyrelse i 2 arbejdsgrupper – 1) aktiviteter for medlemmer og  
  2) indsamling/events.  
- Coronasituation og aflyste medlemsarrangementer 
- Frivilligkampagne 
- initiativ til opstart af ungegruppe og grupper for folk med Sclerose.  
- Nyhedsbrev til medlemmer – 
- Genoplivning af facebookgruppen, Scleroseforeningen Randers kommune.  
Beretningen blev godkendt af Årsmødet 
 

4. Godkendelse af regnskab 2021 – 2022: Regnskabet blev udleveret til alle og 
gennemgået v. kasserer Inger-Lise Nielsen. Regnskabet blev godkendt.  
Vi har en del på kontoen fra de tidligere års Rap om Kap. Tilføjelse v. MF: Det er  

sådan, at hvis lokalafdelingen har under 40.000 kr. supplerer Scleroseforeningen op 

til de 40.000. Man kan også søge om paragraf 18 tilskud til offentlige 

arrangementer.  

5. Bestyrelsens forslag til handlingsplan: Handlingsplan udleveret til alle og 
gennemgået v. BJ. Blev godkendt på mødet. 

 
6. Godkendelse af budget 2022 – 2023: Bestyrelsens forslag til budget blev 

gennemgået og godkendt. 
 

7. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag. 
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MF informerer ny struktur i Scleroseforening og Lokalafdelinger med bestyrelse, 
arbejdsgrupper og frivillige.  
 

8. Valg af formand: Bodil Johansen blev genvalgt.  

9. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer: Henriette Wessberg, Marianne 
Christensen og Mikkel Bjerregaard blev valgt – alle nyvalgte. 

 
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Pia V. Bødker og Thomas W. Knudsen blev 

valgt. 
 

11. Udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper: Som frivillige til arbejdsgrupper 
melder sig Niels Peter Hviid og Pia V. Bødker 
 

12. Valg af revisor:  Knud Bach Jensen blev genvalgt. 
 

13. Information om opstilling og procedure til valg af regionsrepræsentant i   
Lokalafdelingsudvalget, HB og udvalg: MF informerede om dette. Man kan finde 
mere information på Scleroseforeningens hjemmeside. 
 

14. Eventuelt: Hvad sker der i foreningen 2022 – info v. MF.  

- You go (se info på Scleroseforeningens hjemmeside) 

- Hver 2. måned er der online møder om mange forskellige emner, som man kan 

  deltage i, via Scleroseforeningens hjemmeside.  

- Scleroseforeningens nye Kommunikationsstrategier 

- Mærkesager: alvorligt syges rettigheder til cannabisbehandling, ventetiden for  

  ophold på Sclerosehospital skal sættes ned, alternativ behandling tages alvorligt  

  og børn og pårørende skal ikke lades i stikken.  

  Følg med i dette i Scleroseforeningens Nyhedsbreve og på hjemmesiden.  

 
     
                                                           . 
                            

                               
                   

     Referent Bettina Palsbo 

 
 


