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Hej! 

Arnesson Löfgren Gunne 
den 24 april 2019 10:36 
'lars.karlsson@centerpartiet.se'; 'mikaela.waltersson@regionhalland.se'; 'lise
lotte.benskold-olsson@regionhalland.se'; 'maria.frisk@rjl.se'; 
'pierre.edstrom@regionkalmar.se'; 'mikaeljohansson@kronoberg.se'; Sonesson Carl 
Johan 
'lise-lotte.benskold-olsson@regionhalland.se'; 'kak@oktv.se' 
årsmöte Regionsamverkan Sydsverige 
årsberättelse 2018 för Regionsamverkan Sydsverige (underskriven 28 febru .... pdf; 
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018.pdf 

Du är vald att representera din organisation till årsmötet för Regionsamverkan Sydsverige. 

Verksamheten presenterades och gicks igenom tillsammans med revisorerna i december 2018, ledningsgruppen och 
styrelsen godkände årsberättelsen i februari 2019 och medlemsorganisationerna har samtliga därefter godkänt 
årsberättelsen. Bifogat finns årsberättelse med underskrifter för samtliga (vissa direkta underskrifter, vissa har 
godkänt via mail och som ersättare för Ulf Nilsson har Harald Hjalmarsson godkänt årsberättelsen via mail) samt 
revisionsberättelsen. 

Årsmötet genomförs per capsulam, det vill säga ledamöterna träffas inte fysiskt utan årsmötet genomförs via e-post. 
Årsmötet beslutar om årsberättelse samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet väljer även revisorer och 
styrelsens förslag är att välja Jan-Erik Martinsen (S), Region Halland, Peter Löfström (M), Region Kronoberg samt 
Mattias Johansson, auktoriserad revisor vid PwC, Kristianstad. 

Förslag till beslut för årsmötet: 
• Årsmötet beslutar godkänna Regionsamverkan Sydsveriges årsberättelse för 2018.
• Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
• Årsmötet beslutar välja Jan-Erik Martinsen (S), Region Halland, Peter Löfström (M), Region Kronoberg samt

Mattias Johansson, auktoriserad revisor vid PwC, Kristianstad till revisorer.

Senast söndagen den 5 maj tar jag tacksamt emot ditt mail där du förhoppningsvis godkänner ovanstående förslag 
till beslut. 

Om det är några frågor är du välkommen att kontakta undertecknad eller kika in på www.regionsamverkan.se. Det 
finns en övergripande presentation som ger en enkel överblick under dokument/ presentationer och under 
dokument/ stadgar och handlingsplan kan ni få lite djupare information kring verksamheterna. 

Med vänliga hälsningar 
Gunne Arnesson Lövgren, samordnare 
Regionsamverkan Sydsverige 
c/o Region Skåne, 291 89 Kristianstad 
044-309 31 33, 0768-87 07 27
gunne.arnesson.lovgren@skane.se
www.regionsamverkan.se
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