
 
 

 
 1§ 
Föreningens ordförande Ingalill Johansson hälsade alla välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat.  

 2§ 
Till ordförande för årsmötet valdes Ingalill Johansson och till vice ordförande valdes 
Bo-Gunnar Flensner och sekreterare Berith Björklund. 

 3§ 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Bernt Lennartsson och Karin Lundh. 

 4§ 
Kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna. Programblad bilaga 1. 

 §5 
Dagordningen presenterades och godkändes. Bilaga 2. 

 6§ 
Närvaroförteckning upprättades. Bilaga 3. 

 7§ 
Till årsmötets referent valdes Ann Larsson. 

 §8 
Ingalill Johansson överlämnade ledningen av årsmötet till vice ordförande Bo-Gunnar 
Flensner för genomgång av det gångna årets verksamhet. Bo-Gunnar Flensner 
lämnade därefter över ordet till Ingalill Johansson som föredrog föreningens 
årsberättelse. Ingalill Johansson avslutade med att styrelsen ser med tillförsikt 
framåt. Hon konstaterade att, trots rådande förhållande, har arbetet kunnat bedrivas 
med god kompetens och god kvalité. Styrelsen uttryckte tacksamhet för det arbete 
som verksamhetschefen och personalen uträttat under året. Styrelsen tackar också 
medlemmarna för gott stöd. Ordföranden uttryckte stor tacksamhet till personal, 
styrelsemedlemmar, adjungerade och föreningsmedlemmar för de insatser som 
gjorts. Styrelsen har avtackat verksamhetschefen Annika Kristensson-Löfgren för de 
insatser som hon gjort för Sankt Lukasföreningen under tolv års tid. 

Årsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 4. 

 9§ 
Verksamhetschef Ulla-Stina Karlsson föredrog mottagningens verksamhetsberättelse. 
Mottagningen har kunnat ta emot konfidenter under året trots pågående pandemi. 
Antal nyanmälningar har varit fler än föregående år men tyvärr är avtalskunderna för 
få, vilket lett till ekonomisk förlust år 2020. Ulla-Stina Karlsson rapporterade också att 
konfidenterna är nöjda med terapeuterna och att det inte finns några anmälda 
avvikelser. Hon tackade de styrelsemedlemmar som arbetat med det systematiska 
kvalitetsarbetet för deras insats. Verksamhetsberättelsen godkändes och innan den 
lades till handlingarna berömde Monica Nilsson skrivelsen som tydlig och väl skriven. 
Bilaga 5. 

 
Öppnande 

 
 
Ordförande 
Sekreterare 

 
Justeringsman 

 
Kallelse 

 
Dagordning 
 

Närvarande 

 
Referent 

 
Årsberättelse 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Verksamhets-
berättelse 
 
 
 

 
 

Protokoll fört vid årsmöte för S:t Lukas Vänersborg-
Trollhättan den 25 mars 2021. 
Equmeniakyrkan och digitalt. 
 

Sida 1 av 3 



 10§ 
Kerstin Jansson föredrog årsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna. 
Bilaga 6. 

 11§ 
Revisionsberättelsen föredrogs av Arne Kindberg. Revisorerna tillstyrker att årsmötet 
fastställer resultat- och balansräkningen och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020. Bilaga 7. 

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för 2020 års räkenskaper och verksamhet. Bo-Gunnar Flensner tackade 
styrelsen för det gångna årets arbete och återlämnade ordet till Ingalill Johansson. 

 12§ 
Till ny ordförande på ett år valdes Håkan Dafgård. Ingalill Johansson överlämnade 
ordförandeklubban och önskade honom välkommen som ordförande i föreningen. 
Håkan Dafgård tackade för förtroendet. 

Mötets ordförande Bo-Gunnar Flensner tackade för det arbete som görs inom 
styrelsen och på mottagningen och tackade Ingalill Johansson för hennes stora 
engagemang under de tio år som hon varit ordförande för föreningen Sankt Lukas 
Vänersborg Trollhättan. Ingalill Johansson tackade för detta och uttryckte sin 
tillfredställelse med att verksamheten nu huserar i nya, fräscha lokaler, att 
verksamheten i Uddevalla har startats igen och att en ny engagerad verksamhetschef 
för mottagningen har tillträtt. 

 13§ 
Enligt valberedningens förslag valdes följande styrelseledamöter:  

Ingalill Johansson, Berith Björklund, Erik Stjärnered och Karin Gunnervik (kvarstår ett 
år). Ann Larsson och Tore Helmersson (omval, väljs på två år). Inger Hagqvist (nyval, 
två år). Suppleant Monica Nilsson. Adjungerade Karin Lundh och Berit Löfgren 

Nyvalda ledamoten Inger Hagqvist ombads att kort presentera sig. Hon är numera en 
pensionerad distriktsläkare som arbetat i Vargön och Trollhättan och har även 
arbetat inom Västra Götalandsregionen med medicinsk rådgivning och utbildning.  

 14§ 
Valberedningen föreslog till ordinarie revisorer att välja Arne Kindberg och Bengt 
Fridh. Till suppleanter valdes Karin Axelsson och Bernt Lennartsson.  

 15§ 
Till valberedning valdes sittande Bo-Gunnar Flensner och Lars-Peter Knutsson. 

 16§ 
Kerstin Jansson presenterade förslaget till 2021 års budget. Med fler avtalskunder, 
ytterligare en anställd terapeut på heltid, lägre fasta kostnader (avgiften till 
förbundet) förutspås ett plusresultat för 2021. Detta utan att behöva göra alltför 
stora prishöjningar på terapin. Bilaga 8. 

 17§ 
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, 200 kr/år. Ingalill Johansson 
informerade att föreningen i nuläget har cirka 60 medlemmar. 
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 18§ 
Förändring av föreningens stadgar kräver samstämmiga beslut på två på varandra 
följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Styrelsens förslag till nya 
stadgar antogs på årsmötet 2020-03-12. Årsmötet beslutade anta stadgarna enligt 
förslaget. Bilaga 9.  

 19§ 
Sankt Lukas centralt: 
Tore Helmersson rapporterade från ordförandesamrådet som hållits inom Sankt 
Lukas. Sankt Lukas förbundet dras tyvärr med stora problem och är i ett svårt 
ekonomiskt läge. Omfattande åtgärder är nödvändiga och man har tillsatt en 
aktivitetsgrupp som ska se över affärsmodellen och den nuvarande organisationen. 
Sankt Lukas Sverige AB går med vinst men kommer att beröras av förbundets 
ekonomiska svårigheter. Inom Unga Lukas pågår planer på att skapa en digitaliserad 
mottagning med legitimerade terapeuter. Unga Lukas drivs idag med volontärer. 

Sankt Lukas lokalt:  
Ingalill Johansson informerade om det aktuella läget och konstaterade att 
mottagningen behöver fler terapeuter. Personalen har utökats med en timanställd 
terapeut och en studerande. En anställningsprocess av ytterligare en legitimerad 
terapeut har inletts. Ingalill Johansson tackade ännu en gång för allt arbete som 
utförs och riktade speciellt tack till Ulla-Stina Karlssons insats som ju anställdes i ett 
skede där antalet anställda på mottagningen minskat.  

 20§ 
Inger Hagqvist efterfrågade information om Sankt Lukas förbundet och frågade också 
varför det fattas pengar. På första frågan hänvisade Tore Helmersson till hemsidan. 
Angående ekonomin svarade han att situationen är komplex, ”ekvationen går helt 
enkelt inte ihop” och att affärsmodellen måste ses över. 

Håkan Dafgård föreslog att nästa styrelsemöte behandlar Sankt Lukas organisation. 
Ulla-Stina Karlsson påpekade att samarbetet mellan förbundet och mottagningarna 
behöver stärkas.  

På fråga från Inger Hagqvist om det inte finns coronastöd att söka svarade Kerstin 
Jansson att vi förra året sökte de stöd som fanns att söka. Mottagningen hade 
nedsatt arbetsgivaravgift under våren 2020. 

 21§ 
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.  
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