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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Föreningen vårdföretagarna, org.nr 802006–8196

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Föreningen 
vårdföretagarna för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 
den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig med årsredovisningens övriga delar.  

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 

Revisionen av årsredovisningen för år 2020 har utförts av en 
annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 
21 april 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen. 

Styrelsen och förbundsdirektörens ansvar 

Det är styrelsen och förbundsdirektören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
förbundsdirektören ansvarar även för den interna kontroll som 
den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
förbundsdirektören för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har 
fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan upp-
stå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:   

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar
i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
förbundsdirektören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättel-
sen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland upp-
lysningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen och förbundsdirektören om bland 
annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och förbundsdirektören förvaltning av 
Föreningen vårdföretagarna för år 2021. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens leda-
möter och förbundsdirektören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens och förbundsdirektören ansvar 

Det är styrelsen och förbundsdirektören som har ansvaret för 
förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot och förbundsdirektören i något väsentligt 
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. 

Stockholm den dag som framgår av elektronisk underskrift 

Ernst & Young AB 

Jenny Göthberg 
Auktoriserad revisor 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Jenny Sofia Göthberg
Auktoriserad revisor
Serienummer: 19810628xxxx
IP: 147.161.xxx.xxx
2022-04-12 13:09:22 UTC
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Föredragningspunkt j 

Årsmötet ska enligt stadgarna § 9 fastställa årsavgifter för nästkommande år. 

1. Förslag till årsavgift för Vårdföretagarnas näringspolitiska verksamhet och
branschverksamheter

Vårdföretagarna bedriver gemensamt påverkansarbete för alla medlemsföretag, med det 
övergripande målet att privat driven vård och omsorg är en naturlig del av vården och omsorgens 
vardag och en del av lösningen på vården och omsorgens utmaningar. Vårdföretagarna är den 
privat drivna vården och omsorgens självklara röst i samhällsdebatten.    

Bakgrund 
För att möta hoten om vinstbegränsning infördes tidigare en höjning av avgiften som bidragit till att 
Vårdföretagarna har kunnat bedriva ett omfattande och framgångsrikt påverkansarbete för att inga 
skadliga vinstbegränsningar skulle införas. Mot bakgrund av att det akuta hotet mot vinster i 
välfärden blev parkerat och med beaktande av det speciella läge vi befann oss i under Corononan, 
föreslog styrelsen år 2020 en avgiftssänkning för år 2021 som till del, men inte helt, innebar en 
återgång till den avgift som rådde innan avgiftshöjningen. Styrelsen har nu analyserat årsbokslut för 
2021, budget och nuvarande omvärldsläge och föreslår en sänkning av avgiften som innebär en 
fullständig återgång till den avgift som rådde innan höjningen.  

Förslag till beslut 
Styrelsen i Vårdföretagarna föreslår årsmötet att fastställa årsavgiften för 2023 enligt 

- att alla medlemsföretag betalar 0,030 % med en minimiavgift på 2000 kr i avgift till
Vårdföretagarna för service och gemensamma näringspolitiska frågor,

- att Bransch Sjukvård, Bransch Individ och Familj, Bransch Äldreomsorg och Bransch
personlig assistans betalar en avgift på 0,015 % för täckande av särskild avgift för
branschfrågor med minimiavgift 5 000 kr och maxavgift på 100 000 kr,

- att avgifterna är preliminära och kan justeras ned efter styrelsebeslut,
- att de olika delavgifterna ovan fördelas så att 10 % utgör serviceavgifter och 90 % utgör

medlemsavgifter,
- att avgifterna beräknas på föregående årslönesumma.

Vårdföretagarnas årsmöte 12 maj 2022 

Fastställande av avgifter för 2023 
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2. Förslag till årsavgift för den gemensamt finansierade verksamheten inom Almega

Den gemensamt finansierade verksamheten omfattar Almegas arbetsgivarservice, utveckling och 
förhandling av kollektivavtal samt gemensam arbetsgivarpolitiskt och näringspolitisk påverkan och 
kommunikation.  

Almega föreslår oförändrade avgifter jämfört med 2022, vilket innebär följande: 

- En fast grundavgift om 3000 kr per medlemsföretag.
- En rörlig avgift som utgår från en avgiftstrappa, med avgiftsuttag beroende på

lönesumma. För lönesummor mellan 0 och 25 miljoner kr är avgiften 0,11% av företagets
lönesumma, på nästa steg är avgiften 0,10% av företagets lönesumma enligt figur 1.

Figur 1. Förslag till avgift för 2023. 

Avgiftsmodell Förslag 
2023 

Fast grundavgift 3 000 

Procent av total lönesumma i trappa 

Intervall 0 - 24 999 Kkr 0,11% 

Intervall 25 000 - 49 999 Kkr 0,10% 

Intervall 50 000 - 99 999 Kkr 0,09% 

Intervall 100 000 - 499 999 Kkr 0,085% 

Intervall 500 000 - 999 999 Kkr 0,08% 

Intervall 1 000 000 - 1 999 999 Kkr 0,07% 

Intervall 2 000 000 Kkr - 0,06% 

• Förslag till fördelning mellan medlemsavgift och serviceavgift fr o m 2023

Almega föreslår en fördelning mellan service- och medlemsavgift enligt följande:

- Grundavgiften om 3000 kr/företag utgör en medlemsavgift till respektive förbund.
- Av den rörliga avgiften så utgör 15% en medlemsavgift till respektive förbund och 85% en

serviceavgift till Almega AB.

Medlemsavgiften är en icke avdragsgill kostnad för medlemsföretaget, medan serviceavgiften är 
avdragsgill.   
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Totalt innebär detta en fördelning om ca 70/30, dvs 70% av medlemsföretagets totala avgift är en 
serviceavgift till Almega för finansiering av Almegas arbetsgivarservice och 30% av avgiften är en 
medlemsavgift till respektive förbund för finansiering av förbundets verksamhet, såsom 
påverkansarbete och utveckling och förhandling av kollektivavtal.  

3. Koncernrabatt

Om en koncern tillsammans har mer än 500 miljoner kr i lönesumma beräknas avgiften på den 
sammanlagda lönesumman för koncernen. 

Förslag till beslut: 
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om avgiftsuttag för 2023 enligt förslag från Almega AB, 
nämligen 

att alla medlemsföretag betalar en fast grundavgift om 3000 kr som utgör medlemsavgift till 
förbundet,  
att det ska utgå en rörlig avgift som utgår från en avgiftstrappa, med avgiftsuttag beroende på 
lönesumma i enlighet med figur 1 ovan,  
att av den rörliga avgiften så utgör 15% en medlemsavgift till förbundet och 85% en serviceavgift till 
Almega AB,   
att om en koncern tillsammans har mer än 500 miljoner kr i lönesumma beräknas avgiften på den 
sammanlagda lönesumman för koncernen,  
att avgifterna beräknas på föregående årslönesumma. 
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Föredragningspunkt k 

Årsmötet ska enligt § 18 Vårdföretagarnas stadgar välja revisor/revisionsbolag 

Förslag till beslut 

att årsmötet fram till årsstämman 2023 väljer revisionsbolag Ernst & Young AB,  
organisationsnummer 556053-5873, med huvudansvarig revisor Jenny Göthberg. 
Revisorssuppleant utses av revisionsbolaget. 

Vårdföretagarnas årsmöte 12 maj 2022 

Val av revisor/revisionsbolag 
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Föredragningspunkt l, m, n 

Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen  

Enligt Vårdföretagarnas stadgar, § 11, ska styrelsen bestå av särskilt vald ordförande och ytterligare 
högst 15 ledamöter. Härutöver är förbundsdirektören självskriven ledamot.   

Valberedningens förslag är att styrelsen intill nästa årsmöte ska bestå av särskilt vald ordförande 
samt 13 ledamöter. Härutöver är förbundsdirektören självskriven ledamot.  

Valberedningen föreslår årsmötet besluta att välja följande ledamöter för omval samt nyval för en 
period om 1 år fram till ordinarie årsmöte år 2023.  

Ordförande i styrelsen  
Peter Seger2, Sophiahemmet AB nyval 

Ledamöter i styrelsen: 
Bodil Frankander, Frankander Tandvård AB  omval 
Marcus Hamlin4, Lansen Omsorg AB omval 
Mark Jensen, Ambea AB omval 
Elisabet Keussen, Kavat Vård AB  omval 
Fredric Käll, Vivida Assistans AB  omval 
Kerstin Leufvén1, Passal AB nyval, tidigare adjungerad 
Carina Olsson, Praktikertjänst AB  omval 
Sofia Palmquist, Aleris omval 
Ulf Thörnevik3, Föreningen Blomsterfonden omval 
Ulrika Eriksson, Attendo Sverige AB  nyval 
Anders Åberg, Sydsvenska Hälsogruppen omval 
Britta Wallgren, Capio nyval 
Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna, självskriven ledamot. 

_____________________________________________ 
1Ordförande Bransch Personlig Assistans
2Ordförande Bransch Sjukvård 
3Ordförande Bransch Äldreomsorg 
4Ordförande Bransch Familj och Individ 

Bilagor: cv på de nyvalda 

Vårdföretagarnas årsmöte 12 maj 2022 

Förslag till ordförande samt övriga ledamöter 
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Föredragningspunkt o 

Bestämmande av ersättning för kommande verksamhetsår 

- Valberedningen föreslår oförändrade ersättningsregler.

Normalt utgår inget sammanträdesarvode. 

Styrelseledamot och styrelseordförande i Vårdföretagarna som kan styrka förlorad arbetsinkomst 
kan ansöka om ersättning med ett maxbelopp på 10 procent av årets prisbasbelopp per bevistat 
styrelsemöte. PBB 2022 = 48 300 dvs max 4 830 kr. 

För deltagare i valberedning utgår inget sammanträdesarvode. 

Bestämmande av reseersättning för kommande verksamhetsår 

- Valberedningen föreslår oförändrade ersättningsregler.

Milersättning enligt skattefria schablonbeloppet enligt Skatteverket. Ersättning för resor enligt 
utlägg. Resor ska i möjligaste mån ske i ekonomiklass. 

Förslag till beslut 
att årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

Vårdföretagarnas årsmöte 12 maj 2022 

Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter och 
suppleanter, utom förbundsdirektören, samt till revisor, 
valberedningar och förhandlingsdelegationer 
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Föredragningspunkt p, q, r och s 

Ombud till Almega AB:s årsmöte 2022 
Peter Seger nyval 

Ledamöter i Almega AB:s styrelse 
Peter Seger, Sophiahemmet AB omval 
Marcus Hamlin, Lansen Omsorg AB nyval 

Ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse 
Peter Seger, Sophiahemmet AB omval 
Marcus Hamlin, Lansen Omsorg AB nyval 
Elisabet Keussen, Kavat Vård AB omval 

Ombud till Svenskt Näringslivs ordinarie årsmöte 2023 
Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna 
Ulrika Eriksson, Attendo Sverige AB 
Bodil Frankander, Frankander Tandvård AB 
Mark Jensen, Ambea AB 
Fredric Käll, Vivida Assistans AB 
Kerstin Leufvén, Passal AB  
Carina Olson, Praktikertjänst AB 
Sofia Palmqvist, Aleris 
Ulf Thörnevik, Föreningen Blomsterfonden 
Britta Wallgren, Capio 

Förslag till beslut 
att årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

Vårdföretagarnas årsmöte 12 maj 2022 

Valberedningens förslag till ombud, ledamöter i 
Svenskt Näringsliv samt Almega AB:s styrelse 
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Föredragningspunkt t 

Enligt Vårdföretagarnas stadgar § 23, ska valberedningen bestå av minst fyra och högst åtta 
ledamöter. Under 2021–2022 har valberedningen bestått av följande 5 ledamöter: 

- Anders Jonsson Praktikertjänst, ordförande
- Carl-Axel Palm Vårdkultur Stockholm AB, ABC Jourhem AB
- Patrik Ulander, Pawima
- Helena Sjölander, Passal AB
- Kajsa Hjelte-Terve, Sida vid Sida AB

Styrelsen föreslår årsmötet att välja följande 7 antal ledamöter till 
nästkommande årsmöte 2023:  

Förslag till omval: 
- Carl-Axel Palm, Vårdkultur Stockholm AB, ABC Jourhem AB
- Patrik Ulander, Pawima, förslag ordförande
- Helena Sjölander, Passal AB
- Kajsa Hjelte-Terve, Sida vid Sida AB

Förslag till nyval: 
- Urban Olsson, tandläkare i Sala, ordförande i Praktikertjänsts valberedning
- Martin Tivéus, vd Attendo AB
- Stefan Bremberg, chefläkare Capio Närsjukvård

Förslag till beslut 
att föreslå årsmötet att för tiden intill nästa årsmöte välja ledamöter enligt styrelsens förslag. 
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Föredragningspunkt u 

Enligt Vårdföretagarnas stadgar § 20 ska årsmötet fastställa instruktion för valberedningen. 

Förslag: Instruktion för valberedningen till Föreningen Vårdföretagarna 

Konstituering med mera  
Valberedningens ordförande är sammankallande och svarar för att valberedningen konstituerar sig 
så snart som möjligt efter valet. Valberedningen utser inom sig vice ordförande.  

Det åligger valberedningens ordförande att organisera arbetet så att tidsplaner kan hållas. 

Arbetssätt  
Valberedningen ska till föreningens möten, där val ska förrättas eller annat ärende behandlas, 
förbereda dessa och avge förslag i enlighet med föreningens stadgar.  

Valberedningen har att vid förslag till styrelsesammansättning i görligaste mån beakta; 

att styrelsens sammansättning på ett relevant sätt speglar medlemskretsen och att en bred 
representativitet uppnås, varvid i bedömningen av hur många av de nominerade som bör 
utgöras av personer från en viss bransch särskilt ska beaktas antalet årsanställda inom 
branschen i fråga 

att koppling finns till de i stadgarna § 16 nämnda branscherna genom att ifrågavarande branschs 
styrelseordförande eller någon annan ledamot av branschens styrelse, nomineras till 
Vårdföretagarnas styrelse   

att endast i undantagsfall fler än en ledamot från ifrågavarande branschs styrelse också 
nomineras till Vårdföretagarnas styrelse   

att fördelningen kvinnor och män är jämn 

att stora och små företag är företrädda  

att eftersträva geografisk spridning och  

att person som av Vårdföretagarna är särskilt utsedd att företräda de mindre företagen 
nomineras till styrelsen.  

Valberedningen ska genom kontakt med medlemmar och branschorgan försöka finna lämpliga 
kandidater till styrelseuppdragen. Valberedningen bör därvid i nyhetsbrev eller på annat lämpligt 
sätt brett informera medlemmar och branscher om att en nomineringsprocess pågår och uppmana 
till ett aktivt deltagande i att lämna förslag. Kandidaterna bör utgöras av engagerade företagare – 
från olika medlemsföretag och koncerner – som är beredda att avsätta erforderlig tid för att 
representera Vårdföretagarna. Samma företag/koncern kan inte ha representation på flera poster i 
styrelsen. 
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Det ankommer särskilt på sådan ledamot i valberedningen som är företrädare för visst 
branschorgan att föra en dialog med valberedningen i ifrågavarande bransch.  

Nomineringen  
Valberedningen ska lämna sitt förslag till Vårdföretagarnas förbundsdirektör senast fem veckor före 
det möte där val ska äga rum.  

De av valberedningen föreslagna kandidaterna ska ha lämnat sitt samtycke till nomineringen. 

Valberedningens förslag ska innehålla en kortfattad presentation av de nominerade kandidaterna 
varvid särskilt ska beaktas vad som angivits ovan om lämpligheten för uppdraget.   

Övrigt  
Valberedningens arbete är konfidentiellt. Valberedningens uppdrag gäller till dess nästa ordinarie 
möte har avslutats.  

Styrelsen i Vårdföretagarna kan utöver vad som anges i § 23 i Vårdföretagarnas stadgar ge uppdrag 
till valberedningen, exempelvis förslag på ledamöter till Svenskt Näringslivs SME-kommitté.  

I sitt arbete ska valberedningen föra en dialog med föreningens ordförande och förbundsdirektör. 

Förslag till beslut 
att årsmötet fastställer Instruktion för valberedningen enligt förslaget. 


	Föredragningslista
	e, f Årsredovisning, signaturer
	Årsredovisningen
	Revisionsberättelse
	j, Fastställande avgifter 2023
	k, Val av revisor och revisionsbolag
	l, m, n Förslag till styrelseordförande och ledamöter
	cv Peter Seger
	cv Kerstin Leufvén
	cv Ulrika Eriksson
	cv Britta Wallgren
	o, Bestämmande av ersättning ledamöter m m
	p, q, r, s Förslag till ombud, ledamöter Almega och SN
	t, Val av ledamöter valberedningen
	u, Fastställande instruktion för valberedningen



