Protokoll fört vid RTVD:s årsmöte 2021
Årsmötet genomfördes digitalt via Zoom den 17 april 2021 kl. 13:00-16:00.
Årsmötet inleddes med en öppen föreläsning av Dr Erika Preisig från dödshjälpsorganisationen
lifecircle i Schweiz. Föredraget hölls på engelska med tolkning till svenska. En längre frågestund
hölls efter en presentation gjord av Erika. I detta digitala möte deltog knappt 50 personer.
Föreläsningen spelades in och kan nås från RTVD:s webbplats www.rtvd.nu eller direkt
från https://www.youtube.com/watch?v=Vkl179dPydg.
§ 1 Årsmötet öppnas
RTVD:s ordförande Staffan Bergström hälsade alla deltagare välkomna och förklarade det
digitala årsmötet öppnat.
§ 2 Fastställande av röstlängd
En lista på de som registrerats i Zoom ansågs utgöra röstlängd. Alla deltagare utom en
hörsammade styrelsen uppmaning om att delta med för- och efternamn.
Bilaga 1: Deltagarlista och röstlängd
§ 3 Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare, att jämte
mötesordföranden justera dagens protokoll
Staffan Danielsson valdes till ordförande för årsmötet och till sekreterare valdes Ann-Charlotte
Ladan. Att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll valdes Catherine Carlstedt Söderman
och Margareta Sanner.
§ 4 Fastställande av dagordning
Staffan Bergström lämnade över ordet till Staffan Danielsson, som tackade för förtroendet att
leda mötet. Förslag till dagordning godkändes. Staffan Bergström anmälde en övrig fråga.
§ 5 Frågan om mötet har blivit stadgeenligt kallat
Kallelsen till årsmötet publicerades i det senaste numret av föreningens tidning Bulletinen, som
medlemmarna fick i sin brevlåda omkring den 15 mars. Kallelsen publicerades även på RTVD:s
webbplats vid samma tidpunkt. Enligt RTVD:s stadgar ska kallelsen till årsmötet gå ut senast en
månad före årsmötet. Årsmötet förklarades därmed stadgeenligt utlyst.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
Föreningen har haft en omfattande och aktiv verksamhet under året, vilket tydligt framgår av
verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen är mycket utförligt skriven och har funnits på
föreningens webbplats att läsa under en längre tid.
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Då kassören var sjuk föredrogs räkenskaperna av ordförande Staffan Danielsson. En utförlig
resultat- och balansräkning har funnits sedan en tid på föreningens webbplats. Den visar på ett
positivt årsresultat och en god ekonomisk ställning.
Den aktiva verksamhet som styrelsen har bedrivit under Staffan Bergströms ledning har haft
positiv påverkan på det ekonomiska resultatet. Föreningen har fått fler medlemmar och generösa
bidrag.
BESLUT: Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen samt resultat- och
balansräkningen.
Bilaga 2: Verksamhetsberättelse
Bilaga 3: Resultat- och balansräkningar
§ 7 Revisionsberättelse
Revisionsberättelser för ekonomin och verksamheten finns på RTVD:s webbplats.
Richard Murray, som varit RTVD:s revisor under ett par år, föredrog revisionsberättelsen för
ekonomin. Han anser att föreningens hantering av ekonomin har blivit bättre med åren och att
kassören har utvecklat informationen till styrelsen och revisorn bra. Richard påpekade att även
per capsulam-beslut ska protokollföras.
Föreningens ekonomi är väldigt god. Pengarna bör användas till en aktiv verksamhet och större
insatser, inte läggas på hög. Kanske bör medlemsavgiften sänkas.
Richard anser att RTVD behöver en auktoriserad revisor på grund av att hela redovisningen och
bokföringen nu är digital. Att attestera utgifter och säkerställa att utgifter bokförs på rätt konton
har han upplevt som svårt.
Richard anser att RTVD:s verksamhet under 2020 har skett i god ordning. Han tillstyrker därmed
ansvarsfrihet för styrelsen.
Ellis Wohlner föredrog revisionsberättelsen för verksamheten och styrelsens arbete. Ellis
påpekade att en anledning till föreningens goda resultat är att vi på grund av pandemin inte
kunnat resa och göra en del saker som kostar pengar. Enligt Ellis bör vi inte sänka den låga
medlemsavgiften. Han har idéer om mer saker vi kan göra i framtiden med de pengar vi har i
kassan.
Även Ellis tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
Bilaga 4: Revisionsberättelse för ekonomin
Bilaga 5: Revisionsberättelse för verksamheten
§ 8 Fastställande av balansräkning
Balansräkningen togs upp och godkändes i § 6.
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
BESLUT: Årsmötet beslöt, enligt revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
§ 10 Fastställande av budget och verksamhetsplan.
Budget och verksamhetsplan finns på RTVD:s webbplats.
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På grund av pandemin vet vi inte hur verksamheten kommer att bli under det innevarande året.
Budgeteringen och verksamhetsplanen är därför något skakig. Vårt arbete är sedan en tid digital
utan fysiska möten och vårt fokus är på opinionsbildning.
BESLUT: Årsmötet beslöt att fastställa verksamhetsplan och reviderad budget för 2021.
Bilaga 6: Budget
Bilaga 7: Verksamhetsplan
§ 11 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
BESLUT: Årsmötet beslöt, enligt styrelsens förslag, att medlemsavgiften ska vara oförändrad,
d.v.s. 200 kronor per medlem och år, för verksamhetsåret 2022.
§ 12 Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
Styrelsen har ej hänskjutit några ärenden till årsmötet för beslut.
§ 13 Motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.
§ 14 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
BESLUT: Årsmötet beslöt, enligt valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av 10
ledamöter exklusive ordföranden och 4 suppleanter.
§ 15 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
BESLUT: Årsmötet beslöt, enligt valberedningens förslag, att utse styrelseledamöter och
suppleanter enligt nedan.
Ordförande
Omval 1 år
Staffan Bergström
Styrelsen
Omval 2 år
Rolf Ahlzén
Jonas Syrén
Nyval 2 år
Sten Niklasson
Lina Nordquist
Omval 1 år
Stellan Welin
Filip Wahlberg
Catherine Carlstedt Söderman
Ann-Charlotte Ladan
Nyval 1 år
Ellis Wohlner
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Tina Acketoft
Suppleanter 1 år
Berit Hasselmark
Björn Ulvaeus
Carin Olofsson
Christopher Hedström
Presentation av nya styrelsemedlemmar och suppleanter
Sten Niklasson föddes 1939 i Västervik och bor nu i Danderyd. Han har en akademisk examen i
juridik från Lund. Sten har arbetat inom Industridepartementet, OECD, FN och i näringslivet.
Han är författare av böcker och diverse artiklar. Enligt egen utsaga har Sten levt ett brokigt liv
som diplomat, generaldirektör och koncernchef. Han har haft flera styrelseuppdrag och vill i
RTVD bidra med sin erfarenhet av styrelsearbete.
Lina Nordquist är från Hälsingland och bor nu i Uppsala. Hon är apotekare och diabetes- och
blodtrycksforskare. Sedan några år är Lina riksdagsledamot för Liberalerna. Just nu är Lina
ledamot i Statens medicinsk-etiska råd, Smer. Hon har ett stort engagemang för att vi alla ska få
styra våra egna liv, från den första dagen till den sista.
Ellis Wohlner är pensionär, född 1939. Han har arbetat 31 år i Folksam som försäkringsaktuarie.
Ellis har arbetat med internationella frågor och bistånd. Han har varit engagerad i RTVD i många
år, i valberedningen och som internrevisor. Ellis känner starkt för dödshjälp och vill nu bidra i
styrelsen.
Tina Acketoft är från Skåne och gift med tre utflugna barn. Hon är riksdagsledamot sedan 2002
för Liberalerna. Innan dess har Tina arbetat med marknadsföring och internationell reklam. Som
politiker har hon sysslat med det mesta. EU- och konstitutionella frågor ligger henne varmast om
hjärtat. Tina känner starkt för rätten till ett värdigt liv och rätten till en värdig död. Hon har följt
frågan i motioner och seminarier i mån av tid.
Christopher Hedström är 31 år och född i Stockholm. Han bor i Gävle och arbetar som STläkare inom anestesi- och intensivvård. Christopher blev intresserad av dödshjälp i början av sin
läkarutbildning, då han tidigt konfronterades med döden och olika nyanser av omänskligt lidande.
Han har stött på frågan i sitt yrke vid ett flertal tillfällen och vill i RTVD bidra bland annat med
medicinsk utbildning och erfarenhet. Christopher ser dock inte dödshjälpsfrågan som primärt
medicinsk utan menar att den handlar mer om att värna medmänniskors autonomi i en väldigt
utsatt situation. Han anser att vi måste bearbeta läkarkåren om vi ska få igenom det vi vill och där
bidrar han gärna, genom att sprida information och driva opinion mot skrået.
Carin Olofsson har arbetat som kommunikatör och har erbjudit sig att avlasta RTVD:s
sekreterare.
Bilaga 8: Valberedningens förslag
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§ 16 Val av två revisorer samt suppleanter att granska räkenskaperna och verksamheten i övrigt
Valberedningen föreslog Ulla Sellgren och Hans Hammarström till revisorer. Båda är tänkta att
ha samma roll. Den tidigare uppdelningen i en ekonomisk och en verksamhetsrevisor slopas
därmed.
Hans Hammarström har arbetat med ekonomi och revision i hela sitt liv. Han är pensionär
sedan några år tillbaka och intresserad av att hjälpa till i föreningen.
Ulla Sellgren är pensionerad gynekolog från Göteborg. Hon har varit aktiv i
föreningssammanhang av olika slag och har haft revisionsuppdrag i olika föreningar. Ulla tycker
dödshjälpsfrågan är angelägen och att det känns bra att kunna bidra till föreningens arbete.
Ann Olsbro deltog i årsmötet och erbjöd sig att bli revisorsuppleant. Ann har arbetat på
KPMG/Bohlin under en kort tid som revisor.
BESLUT: Årsmötet beslöt att välja två revisorer och en revisorsuppleant.
BESLUT: Årsmötet beslöt, enligt valberedningens förslag, att utse Ulla Sellgren och Hans
Hammarström till revisorer. Ann Olsbro utsågs till revisorssuppleant.
§ 17 Val av valberedning
BESLUT: Till valberedning valdes, enligt den nuvarande styrelsens förslag, Margareta Sanner,
Staffan Danielsson och Gunnar Hagberg (sammankallande).
§ 18 Övriga frågor
Staffan Bergström tackade varmt de deltagare som nu lämnar styrelsen: Gunnar Hagberg, IngaLisa Sangregorio, Margareta Sanner, Johan Hultberg, Richard Murray, Gunlög Marnell, David
Mesch, Göran Blohm och Elisabeth Sundin. Vidare tackade han Berit Hasselmark för hennes
fina insats som redaktör för Bulletinen, ett uppdrag som hon har lämnat över till Filip Wahlberg.
Gunnar Hagberg, Johan Hultberg och Margareta Sanner tackade för sig och önskade den nya
styrelsen stort lycka till i det fortsatta arbetet med att legalisera dödshjälp.
Flera deltagare tackade Staffan Bergström för hans ledarskap och driv i föreningens verksamhet.
Staffan B lovordades för sin humanitära hjälp till en värdig död för ALS-sjuke Per Maritz, en
insats som kan komma att innebära ett genombrott när det gäller dödshjälp i Sverige.
§ 19 Avslutning
Mötesordföranden Staffan Danielsson tackade för sig och lämnade över ordet till föreningens
ordförande Staffan Bergström.
Staffan Bergström tackade Staffan Danielsson för väl genomfört årsmöte och alla närvarande för
att de ställt upp och deltagit i mötet.
Staffan Bergström uttryckte förhoppningar om ett bra nytt verksamhetsår och att styrelsen ska
kunna ses fysiskt under året. Han passade på att lovorda Filip Wahlberg som gjort det möjligt för
styrelsen att mötas digitalt under 2020.
Staffan Bergström avslutade därefter årsmötet.
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Hammarstrand den 18 april 2021

Ann-Charlotte Ladan
Sekreterare
Justeras:

Staffan Danielsson
Mötesordförande

Catherine Carlstedt Söderman
Justeringsperson

Margareta Sanner
Justeringsperson
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