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Protokoll årsmöte 2021 

 

 
Protokoll fört vid Starevs årsmöte 25 maj 2021 

Plats: Digitalt med Teams 

Tid: Kl. 14.30-14.55 
 
 

1. Årsmötet öppnas 
 

Bosse Ringholm hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 

2. Val av ordförande för mötet 
 

Till ordförande för mötet valdes Bosse Ringholm. 
 

3. Val av sekreterare för mötet 
 

Till sekreterare för årsmötet valdes Maria Lindgren Persson. 
 

4. Val av två justerare, tillika rösträknare 
 

Birgitta Eriksson, Västra Götalandsregionen, och Bert Öhlund, Region 
Västerbotten, valdes till justerare tillika rösträknare. 

5. Prövning om stämman blivit behörigen utlyst 
 

Årsmötet konstaterade att stämman blivit behörigen utlyst. 
 

6. Fastställande av röstlängd. 
 

Upprättad röstlängd fastställdes. 
 

7. Godkännande av dagordning 
 

Dagordningen för årsmötet fastställdes. 
 

8. Framläggande av styrelsens årsberättelse 2019-2021 
 

Årsmötet beslutade att godkänna årsberättelsen för verksamheten 2019-2021 
och lägga den till handlingarna. 

9. Fastställande av verksamhetsplan 2021/2022 
 

Årsmötet beslutade att fastställa förslag till verksamhetsplan 2021/2022.  
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10. Val av ordförande 
 

Årsmötet beslutade att välja Bengt Bivall till ordförande i STAREV i enlighet med 
valberedningens förslag. 
 

11. Val av nya styrelseledamöter 
 

Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja 
nedanstående styrelseledamöter för perioden 2021-årsmötet 2023: 

 
Region Dalarna    (Sören Bertilsson) 
Region Värmland  (Ingela Wretling) 
Helsingborg stad  (Aina Modig Lindell) 
Gävle kommun   (Eva-Karin Hamilton) 
Region Skåne    (Louise Rehn Winsborg)  
Västra Götalandsregionen  (Birgitta Eriksson)  
Region Stockholm   (Iréne Seth)  
Malmö stad    (Kent Andersson)  
Stockholm stad    (Ulf Bourker Jacobsson)  
Göteborg stad    (Bengt Bivall)  

12. Val av valberedning 
 

Årsmötet beslutade att välja Bert Öhlund (Region Västerbotten), Bosse 
Ringholm, sammankallande (Stockholms stad) samt Kerstin Lingebrandt (Region 
Skåne) till valberedning. 
 
13. STAREVs modell för kvalitetssäkring 
 
Louise Rehn Winsborg redogjorde för styrelsens förslag till modell för 
kvalitetssäkring. 
 
Årsmötet beslutade att godkänna till modell för kvalitetssäkring i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 
14. Tid och plats för nästa årsmöte 

 
Nästa årsmöte ordnas av Västra Götalandsregionen. Regionen återkommer med 
tidpunkt. 

  



3 

 

 

15. Övriga frågor som inkommit minst två veckor innan mötet. 
 

En skrivelse angående STAREVs hemsida hade inkommit till årsmötet. 
Skrivelsen besvarades av styrelsen med Irene Seth som föredragande. 
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att inom ramen för föreningens 
informationsarbete diskutera hemsidans syfte samt vilka åtgärder som kan 
vidtas på kort och lång sikt bland annat vad gäller resurser för förvaltning och 
utveckling samt bättre tillgänglighet och tydlighet. 

16. Årsmötet avslutas 
 

Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat 
 
 

Vid protokollet: 

 
 
 

Maria Lindgren 

Persson Sekreterare 

 
 
 

Justeras: 

 
 
 

Birgitta Eriksson Bert Öhlund 
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