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Sida 1 (av 5) 

Mottagare av stipendium 
ur Ella och Ernst Skoogs stipendiefond 2022 

Ella och Ernst Skoogs stipendium skall lämnas som en erkänsla för sådana insatser inom folkbildnings-, 

kultur- och rehabiliteringsområdena som står i nära samklang med Föreningen Furubodas egna mål för 

sin verksamhet.  

Föreningen Furubodas styrelse har beslutat att tilldela 2022 års stipendium till Fanny Ambjörnsson.  

 

Fanny Ambjörnsson - motivering 
Fanny har skrivit boken Om Nadja. Det är en bok som handlar om hennes syster med 
omfattande funktionsnedsättningar och ställer frågor om att berätta någon annans historia, om 

vad som är ett bra människoliv. Boken belyser frågor om hur någon kan berätta om någon som 
saknar en röst?  

Vad som händer när ett syskon som Nadja föds och det inte blev som någon hade tänkt sig. Nadja 
uppvisade tecken på allvarliga hjärnskador och kunde inte andas själv. Nadja skulle behöva 
assistans alla timmar på dygnet under hela sitt liv. Den här boken beskriver Nadjas liv, speglat 
genom personer som funnits i hennes närhet. En storasyster som plötsligt behövde bli vuxen. 
Åldrande föräldrar med en dotter som aldrig kommer att klara sig själv. Många assistenter som 
ibland vet mer om Nadja än hennes egen familj.  

Vad säger Nadjas historia om oss och om vår tid? Vad innebär det att vara människa i ett 
samhälle där utveckling, självständighet och framgång ses som högsta dygd? Boken bidrar i 
handling till Furubodas vision: Ansvarstagande och självständiga människor, med full 
delaktighet, i ett öppet och tillgängligt samhälle. 

 

Furuboda den 15 maj 2022 

 

Styrelsen för Föreningen Furuboda 
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Föreningen Furuboda årsmöte den 15 maj 2022 

Föredragningslista  Förslag 
1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande att leda mötet s. 3 
3. Val av vice ordförande s. 3 
4. Val av sekreterare för mötet s. 3 
5. Val av protokolljusterare och rösträknare 
6. Fastställande av röstlängd 
7. Mötets stadgeenliga utlysande 
8. Fastställande av dagordning 
9. Årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2021 

10. Behandling av revisorernas berättelse 
11. Fastställande av resultat- och balansräkning 
12. Beslut om vinstdisposition 
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
14. Val av styrelsens ordförande s. 3 
15. Val av styrelseledamöter  s. 3 
16. Val av revisorer  s. 3 
17. Val av revisorsersättare  s. 3 

18. Val av valberedning s. 4 
19. Fastställande av medlemsavgift 
20. Fastställande av styrelsearvoden  s. 4 
21. Stadgeändring s. 5 
22. Inkomna motioner 
23. Mötet avslutas 
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Förslag val till årsmöte 
Presidium 
Val av mötesordförande Anna Mannfalk 

Val av vice mötesordförande Bo Olsson  

Val av mötessekreterare Patrik Ljungh 

 

Valberedningens förslag till årsmötet 2022 
Val av ordförande i styrelsen för ett år Bert Runesson (omval) 

Val av ledamöter för tre år Matilda Andin (nyval) 

 Kerstin Olofsson (nyval) 

Val av ledamöter för ett år Susanne Nöbbelin (nyval) 

Kvarstående ledamöter Mats Horned (1 år) 

 Per-Inge Andersson (1 år) 
 Marianne Sandberg (1 år) 
 Lotta Hedström (2 år)  
 Ulf Havenäng (2 år) 

 Therese Nilsson (2 år) 
 

Val av revisor för två år Else Britt Annmo (omval) 

Kvarstående revisor Rune Svensson (1 år) 

Val av revisorsersättare för två år Anders Lundgren (omval) 

Kvarstående revisorsersättare Karin Hallengren (1 år) 

Val av kvalificerad revisor 1 år En revisor från Ernst & Young 
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Förslag till valberedning 
Val av ledamot i valberedningen för tre år Lisa Fredlund (nyval) 

Val av ledamot i valberedningen för två år Elisabet Svahn (sammankallande) 

Kvarstående i valberedningen Josef Mörnerud (1 år) 

 

Arvodering styrelsens ledamöter 
Valberedningen föreslår ingen förändring av principen för arvodering till ordförande och 

ledamöter. 

Förslaget innebär ett arvode till styrelsens ledamöter med en ersättning per dag motsvarande 4 % 
av vid tillfället gällande prisbasbelopp (f n 1 932) för styrelsesammanträde eller arbete i form av 

särskild insats. 

Ordföranden föreslås erhålla ett årsarvode motsvarande ett helt prisbasbelopp. 

Prisbasbelopp 2022 är 48 300 kronor. 

 

Ersättning för resor och uteblivna arbetsinkomster  
Utöver ovanstående erhåller samtliga av föreningen valda ledamöter ersättning för 
resekostnader samt eventuellt uteblivna arbetsinkomster. 
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Förslag till stadgeändring 
Svensk insamlingskontroll har påpekat att i våra stadgar framgår det inte tydligt att vid val av 
revisor får även revisionsbolag utses. 

Nuvarande skrivning i stadgarnas §6 och §10 

§6 

 ”Val av 3 revisorer varav en skall vara kvalificerad, samt 2 ersättare” 
 

§ 10. Revisorer  

Föreningens räkenskaper och förvaltning skall granskas av de av årsmötet valda revisorerna. 

 

Förslag till ändring 

§6 

”Val av två föreningsrevisorer samt två ersättare och en kvalificerad revisor, alternativt utses 

revisionsbolag. 
 

§ 10. Revisorer  

Föreningens räkenskaper och förvaltning skall granskas av de av årsmötet valda revisorerna, 
revisionsbolag enligt § 6. 
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