
 

 

 
 
 
 

Protokoll Ledarnas Brandbefälsförenings Stämma 2017-04-27 
 
     
§ 1                  Stämmans öppnande 
 
                        Ordförande Markus Bodén hälsar alla välkomma till stämman och förklarar   
                        stämman öppnad. 
 
§ 2                  Stämmans behöriga utlysande 
                       Stämman beslutade att  
 
                       Godkänna den avprickade stämmodeltagarlistan som upprop och att stämman är  
                       utlyst enligt stadgarna. 
 
§3                   Godkännande av dagordning 
                        Stämman beslutade att 
 
                       godkänna dagordningen  
 
§ 4                  Reseanspråk  
                       Ordförande Markus Bodén upplyste att om reseanspråk finns så finns    
 
                        reseersättning blanketter på plats. 
                         
 
§ 5                   Val av presidium 
                         a) Mötesordförande  
                             Stämman beslutade att  
                             välja Anna Nilsson från Ledarnas kansli till ordförande för stämma
         
                         b) Sekreterare 
                             Stämman beslutade att  
                             välja Camilla Svanström från Ledarnas kansli till sekreterare för stämman
   
                        c)Två justeringsmän tillika rösträknare  
                               Stämman beslutade att välja Kenth Eriksson och Ola Westman 
                                välja och till justerare tillika rösträknare. 
 
 
§ 6                  Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse 
                         
                        Verksamhetsberättelsen gicks igenom av ordförande Markus Bodén. 
                         Stämman beslöt efter genomgång att  
                             
                        Godkänna verksamhetsberättelsen för stämmoperioden. 
 
                         Tommy Glasér, kassör, föredrog föreningens balans och resultaträkning             
                         avseende verksamhetsåren 2013- 2017.      
                         stämman beslutade att  
                         godkänna föreningens balans- och resultaträkning för 2013-2017 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
§ 7                  Revisionsberättelse 
 
 
                        Revisor David Söderstam föredrog revisionsberättelsen för 2014-2016 
                        
                         Stämman beslutade att  
                         godkänna revisionsberättelsen för 2014- 2016  
 
§ 8                  Ansvarsfrihet 
 
                        Stämman beslutade att  
                        bevilja föreningens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014- 2016 
 
§ 9                   Förslag från styrelsen 

a) Arvoden 
                              Styrelsens förslag. 
                              Oförändrad uppdragsersättning: 
                              12 000 kr för ordförande. 
                               8 000 kr för sekreterare och kassör. 
                               6 000 kr för ledamöter. 
                               Förrättningsarvode höjs från 1 000 kr till 1 500 kr per dag. 
                               Förlorad arbetsinkomst ersätts per dag enligt bifogat intyg från arbetsgivare. 
 
                               Stämman beslutade att 
                               ha oförändrade årsarvoden till styrelsen samt att höja   
                               förrättningsarvodet till 1500 kronor per dag. 
 

b) Avgift 
                               
                              Styrelsen föreslår att behålla nuvarande medlemsavgift 45 kronor i månaden  
                               med rätten att kunna höja med 10 kronor under stämmoperioden 
                                                   
                               Stämman beslutade att 
                               ha oförändrad medlemsavgift till föreningen på 45 kronor med möjligheten     
                               att kunna höja under stämmoperioden med 10 kronor 
 
                               

c) Ersättning revisorer 
 
Styrelsens förslag: 
Revisorerna i föreningen ersätts med samma förrättningsarvode, 1500:-, som 
styrelsen har per dag.  
Antal dagar som erfordras för revisionsarbetet bestäms i samråd med 
föreningens styrelse årligen beroende på tidsåtgång samt eventuella 
utbildningar och av Ledarna kallade träffar. 
 

                            
       Stämman beslutade att 
       revisorer och revisorssuppleant ska ha ett förrättningsarvode på 1500 per  
       dag. 
 



 

 

 
 
 
    

 
                             

                               
d) Namnbyte  

 
                              Förslag från styrelsen i Ledarnas Brandbefälsförening. 
 
   -Att Ledarnas Brandbefälsförening byter namn till  
                                Ledarna inom Räddningstjänsten. 
                             - Att öppna för samtliga som faller under Ledarnas kriterier, för att bli  
                              medlem. 
 
                               Stämman beslutade att  
                               Ledarnas Brandbefälsförening byter namn till Ledarna inom  
                               Räddningstjänsten 
 
                        e) Stadgeändring 
                               Styrelsen förslog ändringar i stadgarna. 
 
                                Stämman beslutade att  
                                godkänna föreslagna ändringar i stadgarna 
 
 
§ 10                  Val av styrelse för nästa fyraårsperiod 
                          Ordförande   
                          Stämman valde Ulf Leijon enhälligt till ny ordförande för  
                          Ledarna inom Räddningstjänsten under stämmoperioden 2017-2021 
   
                         Kassör   
                          Stämman valde Jon Pile till kassör för Ledarna inom Räddningstjänsten  
                          under stämmoperioden 2017-2021 
                               
                         Fem styrelseledamöter  
                         Stämman valde under stämmoperioden 2013-2017: 
                                    
                          Roger Steffen   omval 
                          Ulf Bergholm nyval 
                          Lars Hammarström nyval 
                          Joakim Rönnbäck  
                          Jon Pile nyval 
 
                           till ordinarie styrelseledamöter för Ledarna inom Räddningstjänsten. 
 
  
§ 11                Val av revisorer och revisorssuppleant för nästa fyraårsperiod 
                          Stämman valde Markus Bodén och Mauri Sköld till revisorer              
                           Samt Tommy Glasér till revisorssuppleant för Ledarna inom            
                          Räddningstjänsten 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
§ 12                 Val av valberedning     
 
                         Stämman beslöt att styrelsen arbetar vidare som valberedning 
 
§ 13                Val av ombud till Ledarnas kongress 
                        
                        Stämman beslutade att ordförande är ombud till Ledarnas kongress samt att  
                        ordförande utser vem följer med. 
  
            
§ 14              Avtackningar. 
 
                      Stämman beslutade att den nya styrelsen avtackas senare under stämman. 
 
 
§ 15               Avslutning 
 
 
                       Anna Nilsson avslutade med att tacka för förtroendet att leda stämman och  
                        önskade den nya styrelsen lycka till med föreningens verksamhet. 
                             
                        Ny tillträdande ordförande Ulf Leijon tackade för förtroendet att blivit vald  
                        som ordförande de följande fyra åren.  
 
 
   
                           Dag som ovan               
      
 
                              
                           Camilla Svanström 
                             sekreterare                                                              
       
 
 
                             Justeras       
    
                          
 
 
 
                         Ola Westman                                                                 Kenth Eriksson 


