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Protokoll - årsmöte i Förbundet för Allmänt Hälsoskydd (FAH)
 
Tid: Tisdagen och onsdagen den 8 - 9 april 2008
Plats Näringslivets Hus Stockholm
 
1§ Årsmötets öppnande
Carina Ohlsson öppnar årsmötet och hälsar deltagare och föreläsare hjärtligt väl-
komna.  Ett särskilt välkommen framföres till alla nya deltagare i FAH.
 
2§ Stadgeenliga ärenden enligt § 10.4 punkterna 1-14
Årsmötesförhandlingarna hålls enligt § 10.4, punkterna 1-14, i förbundets stadgar.
Årsmötet beslutar enligt följande:
 
att utse Carina Ohlsson Lidköping, till ordförande för årsmötet,

att utse Lars Thunberg Helsingborg, till vice ordförande för årsmötet    
 
att utse Ann-Sofie Eriksson till sekreterare på stämman,
 
att utse Kenneth Görtz Tingsryd och Tommy Sternergard Sandviken till justerare
och tillika rösträknare,
 
att fastställa att stämman blivit behörigen sammankallad  
 
att godkänna styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse 
 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
  
att årsavgiften till förbundet ska vara oförändrad samt att inga arvoden ska utgå
till förbundets funktionärer.
 
att som sammankallande i valberedningen välja Lena Karlsson Engman Umeå

att som suppleanter till valberedningen  välja Göran Hedberg ns  Boden, Anita
Lövgren s Skövde och Sven Jägervall fp Halmstad.
 
§3 Motion om porrfria hotell  
En motion har inlämnats till årsmötet från Miljönämnden i Marks Kommun om
Porrfria hotell. Miljönämnden föreslår att Förbundet för Allmänt Hälsoskydd,
FAH tar ett policybeslut om att endast boka "porrfria” hotell.

FAH ser problematiken i frågan och FAH ska tillsammans med inbjudande kom-
mun se till att undersöka  vilka hotell som på orten är porrfria innan ett hotell bo-
kas för konferenserna. I möjligaste mån arbetar FAH enligt förslaget. Deltagarna
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har givetvis även en policy  i respektive hemkommun, som varje deltagare enskilt
får förhålla sig till.
 
§ 4 Hedersmedlem
att på styrelsens förslag utse Birgitta Oscarsdotter- Hedberg till hedersmedlem i
FAH.  Detta p.g.a. hennes stora engagemang i FAH under åtskilliga år samt att
hon varit förtroendevald i valberedningen sedan mitten av 1980-talet. 
 
§ 5  Klimatapell
Ordföranden påminner om den klimatapell som antogs på förra årsmötet och som
ligger på förbundets hemsida så att den kan användas som lokala initiativ i klimat-
frågan. Appellen är fortfarande aktuell utifrån årets möte.
 
§ 6 Årskonferens
Årskonferensen i övrigt genomfördes programenligt med bra föreläsningar i aktu-
ella ämnen och tänkvärda debattinlägg. Middag intogs i Spegelsalen Grand Hotell.
Lena Karlsson Engman hälsade alla deltagare välkomna till höstmötet i Helsing-
borg.  Vid årsmötet deltar totalt deltar 192 deltagare på årsmötet.
 
 
Vid protokollet
 
 
Ann-Sofie Eriksson
 
 
 
Justeras
 
 
 
Carina Ohlsson                    Kenneth Görtz   Tommy Sternergard
 


