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Protokoll – Kretsstämma Halmstads rödakorskrets  
- 26/2 2022  
  
1 Kretsstämmans öppnade   

Kretsstämman öppnas av sittande ordförande Michael Coyet. Han hälsar alla 
välkomna till denna digitala stämma på Teams. Policy för mötet är tyst acklamation 
och om man vill säga något aviserar man det med att ”höja handen”. 

  
Parentation  
Inledningsvis tänds ett ljus för alla medlemmar som avlidit under året.   
  

2 Godkännande av stämmans stadgeenliga sammankallande  
Michael Coyet informerar om att inbjudan till denna kretsstämma skickades ut 3 
veckor innan stämman. Verksamhetsberättelsen med bokslut för 2021 fanns 
tillgänglig på Röda Korset Second Hand en vecka innan kretsstämman, vilket också 
informerades om i kallelsen till stämman.   
Kretsstämman godkänner att kallelsen och verksamhetsberättelsen med bokslut 
kommit till medlemmarna i rätt tid.  

  
3 Fastställande av röstlängd  

För fastställande av röstlängd ropas alla som anmält sig till digitalt möte upp.  
15 personer var närvarande, varav 12 med rösträtt.   

  
4 Val av:   

a) mötesordförande  
Michael Coyet frågar om det finns förslag på ordförande för kretsstämman.  
Tommy Palm föreslås.   
Kretsstämman godkänner detta.   
  
b) mötessekreterare   
Ordföranden frågar om det finns förslag på sekreterare för kretsstämman. Gudrun 
Stålnacke Bengtsson föreslås.   
Kretsstämman godkänner detta.   
  
c) två protokolljusterare tillika rösträknare  
Ordföranden frågar om det finns förslag på protokolljusterare tillika rösträknare för 
kretsstämman. Pia Eurenius och Erna Alfredsson föreslås. 
 Kretsstämman godkänner detta.  
 

  
5 Godkännande av föredragningslista  

Kretsstämman godkänner föredragningslistan.  
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6 Verksamhetsberättelse med bokslut för närmast föregående år  
a) Styrelsens verksamhets- och ekonomiska rapport för 2021 föredras av 

Michael Coyet.   
Kretsstämman godkände att verksamhetsberättelsen och den ekonomiska 
rapporten kan läggas till handlingarna.   
  

b) Revisorernas berättelse   
Sittande ordföranden Tommy Palm ber revisor Bo-Lennart Nilsson att läsa upp 
revisionsberättelsen.    
Kretsstämman godkänner att lägga revisionsberättelsen för 2021 till 
handlingarna.   
  

7 Fastställande av resultat- och balansräkning  
Efter den föredragna verksamhetsberättelsen, ekonomiska rapporten och 
revisionsberättelsen för 2021 fastställer kretsstämman resultat- och 
balansräkningen för 2021.   

  
8 Beslut om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen  

   Kretsstämman beviljade Kretsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.    
  

9 Beslut om kretsens verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår 
 Ordföranden berättar om verksamhetsinriktningen för Halmstadkretsen 2022.  
Vårt mål och vår ambition är att fortsätta vara en självklar mötesplats där vi 
arbetar med att överbrygga språk- och kulturolikheteter samt bryta isolering och 
utanförskap. Vi fortsätter vårt arbete med kvalitetssäkring av kretsens 
planerings-och uppföljningsprocess. Förstahjälpen-kretsen upplöstes på sin 
årsstämma på f.m. 26 feb. 2022 och föreslås nu ingå i Halmstadkretsen. 
Kretsstämman godkände samgåendet. Samarbetet med Halmstad kommun 
kommer att fördjupas avseende krisberedskap. 

  
Våra fokusområden för 2022 är:  

• Öka omsättningen i vår Second hand-butik  
• Nå fler ensamma för att bryta isoleringen  
• Riktat arbete med integration  
• Rekryterna fler frivilliga och frivilligledare    

Kretsstämman godkände verksamhetsinriktningen för 2022.   
  

10 Beslut om motioner  
Det har inte kommit in några motioner.  

  
11 Kretsstyrelsens förslag  

   Kretsstyrelsen har inga förslag.  
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12 Beslut om valberedningens förslag på antal ledamöter i Kretsstyrelsen och 
val av styrelseledamöter  

a) beslut om antal ledamöter till styrelsen  
Valberedningen föreslår att kretsstyrelsen ska bestå av 1 ordförande och 8 
ledamöter.   
Kretsstämman beslutar enligt förslaget.  
  

b) val av ordförande i kretsen  
Valberedningen föreslår Michael Coyet till ordförande i kretsen på 1 år för 
2022. Michael Coyet tackar för förtroendet.   
Kretsstämman beslutar enlig valberedningens förslag.   
  

c) val av övriga ledamöter till Kretsstyrelsen  
Valberedningen föreslår omval av; 
Jeanette Winberg, 2022–2023 
Anna-Karin Forsberg, 2022–2023 
Kenneth Svensson, 2022–2023 
Tommy Palm, 2022 
Gudrun Stålnacke Bengtsson, 2022 
Pia Eurenius, 2022 
Nyval av Jessica Stewart, 2022 – 2023 
Kretsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.   
 Ingrid Johansson kvarstår 2021–2022. 
 

d) val av ledamöter till valberedningen   
Kretsstyrelsen föreslår omval på 1 år av; 
Lars Salomonsson – tillika sammankallande 
Urszula Hansson, samt nyval av; 
Magdalena Engelsz. 
 Kretsstämman beslutar enligt kretsstyrelsens förslag.   

  
e) val av två revisorer samt ersättare för dessa  

Valberedningen föreslår omval på 1 år av; 
 Helena Wallenborg från Baker Tilly 
 Bo-Lennart Nilsson 
 Som ersättare föreslår valberedningen omval på ett 1 år av; 
 Helen Svensson från Baker Tilly 
Elisabeth Bengtsson väljs på två år. .   
Kretsstämman beslutar enligt valberedningens förslag.   
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f) eventuell nominering av riksstämmoombud samt suppleant   
Kretsstyrelsen nominerar Magdalena Engelsz som riksstämmoombud på ett år i 
det fall det skulle bli en extra riksstämma. Som suppleant föreslås Michael 
Coyet.    
Kretsstämman beslutar enligt kretsstyrelsens förslag.   

  
        13  Övriga frågor  

      Inga övriga frågor.  
  
        14          Kretsstämman avslutas  

      Ordförande förklarar 2022 års Kretsstämma avslutad.   
  
  
  
  
Vid protokollet   
Gudrun Stålnacke Bengtsson, sekreterare  
  
  
  
  
Ordförande för kretsstämman   
Tommy Palm   
  
  
  
  
Justerare   Justerare    
Pia Eurenius   Erna Alfredsson   

 


