PROTOKOLL
KYFA: S ÅRSMÖTE 2015-10-07
§ 1 Årsmötet öppnades.
§ 2 Årsmötet förklarades behörigen utlyst.
§ 3 Dagordningen fastställdes.
§ 4 Röstlängden godkändes.
§ 5 Bettan Jonsson valdes till ordförande för årsmötet.
§ 6 Anita Forsgren valdes till sekreterare för årsmötet.
§ 7 Till justerare valdes Anna Rundblom-Bergkvist, Stockholm och Anders Högberg, Stockholm
§ 8 Ordförande Margareta Ericsson läste upp styrelsens årsberättelse och den lades till handlingarna.
Årsberättelsen mejlas till medlemmarna i efterhand.
§9 Årsmötet fick ta del av kassören Lars Crondahls rapport, och den lades till handlingarna.
§ 10 Revisorernas rapport föredrogs enligt årsmötets överenskommelse.
§ 11 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt överenskommelse.
§ 12 Till styrelsen valdes
Lars Crondahl, ordinarie, mandattid: 2 år
Maria Johansson ordinarie, mandattid 2 år
Åsa Hansson, suppleant, mandattid 1 år
Kajsa Larsson, suppleant, 1 år
Lennart Melander fortsätter i styrelsen som ordinarie och har 1 år kvar på sin mandatperiod
§ 13 Till revisorer valdes
Karin Cervin, Uppsala
Arne Damström, Uppsala
§ 14 Till revisorssuppleant valdes Charlotte Guldbrandsen.
§ 15 Till valberedning valdes
Stina Eklund
Kerstin Hedenstam-Björnell

§ 16 Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, dvs 250 kr för yrkesverksam
medlem och 150 kr för pensionerad medlem.
§ 17 Årsmötet beslutade om en namnändring enligt styrelsens förslag från Kyrkans familjerådgivares
kamrat- och intresseförening till Svenska kyrkans familjerådgivares yrkesförening.
Förkortningen blir som tidigare KYFA.
§ 18 Studiedagarna 2016 blir i Umeå 12 – 14 oktober.
Familjerådgivardagen blir den 18 mars 2016 i Uppsala.
§ 19 Diskussion om KYFA:s hemsida utifrån frågeställningen: Vem ska den vara till för?
Den kan läsas av medlemmarna i KYFA, familjerådgivningarnas besökare, familjerådgivare i KFR,
t ex.
I diskussionen framkom att det kan behövas flera nivåer med olika tillgänglighet.
En presentation av studiedagarna kan t ex finnas på hemsidan för både KFR och KYFA att
ta del av.
KYFA:s styrelse fick i uppdrag att fortsätta att arbeta med hemsidan. Tips och synpunkter från
mottages tacksamt.
§ 20 Övriga frågor
a) Diskussion om hur KYFA:s överskott ska användas. Det har blivit överskott i samband med
tidigare familjerådgivardagar och studiedagar, och diskussionen gällde hur det ska komma
KYFA:s medlemmar tillgodo. Förslagen handlade om att satsa på fortbildning av
familjerådgivarna eller stödja anlitandet av goda föreläsare till studiedagarna framöver.
Årsmötet uppdrog till styrelsen att utforma detaljerna och besluta om hur överskottet ska
fördelas.
b) Hur får nya familjerådgivare information om KYFA? Styrelsen får i uppdrag att lämna över
till Jan Sjögerud att ta reda på vilka nya familjerådgivare som anställs i församlingarna i
svenska kyrkan.
c) Lennart Melander framförde styrelsens tack till avgående ordförande Margareta Ericsson
och avgående ledamot Christina Hänström.
Årsmötet tackar Margaret Ericsson för hennes arbete som ordförande och Christina
Hänström för hennes arbete som ledamot i styrelsen.
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