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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
Årsmötesprotokoll april 2020 

Mötet har genomförts per capsulam, det vill säga ledamöterna har inte träffats fysiskt utan 
årsmötet har genomförts via e-post.  

Deltagare: 
Johanna Wyckman, Region Kalmar län 
Roland Gustbée, Region Kronoberg 
Kjell-Åke Karlsson, Region Blekinge 
Benny Strandberg, Region Halland 
Anna Jähnke, Region Skåne 
Rune Backlund, Region Jönköpings län 

Mail skickades ut den 14 april och deltagarna svarade senast den 21 april 2020. 

Revisorerna fick i december en information och genomgång av verksamheten 2019, 
ledningsgruppen godkände årsberättelsen i januari och styrelsen i februari 2020.  

1. Årsberättelse 2019 för Regionsamverkan Sydsverige
Årsmötet beslutade godkänna Regionsamverkan Sydsveriges årsberättelse för 2019.

2. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

3. Val av revisorer
Årsmötet beslutade välja Jan-Erik Martinsen (S), Region Halland, Peter Löfström (M), Region
Kronoberg samt Mattias Johansson, auktoriserad revisor vid PwC, Kristianstad till revisorer.

Gunne Arnesson Lövgren 
sekreterare 

Bilagor: 
1. Mail årsmötet
2. Årsberättelse 2019 Regionsamverkan Sydsverige
3. Revisionsberättelse avseende år 2019 Regionsamverkan Sydsverige
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Från: Backlund Rune
Till: Regionsamverkan Sydsverige
Ärende: Re: årsmöte Regionsamverkan Sydsverige
Datum: den 21 april 2020 11:39:23

Som av Regionstyrelsen valt ombud för Region Jönköpings län till årsmötet har jag tagit
del av bifogade handlingar. Jag godkänner utsänt förslag till beslut vid årsmötet för
Regionsamverkan Sydsverige
Visingsö 2020-04-20 
Rune Backlund
Regionråd (C) 

Skickat från min iPad

14 apr. 2020 kl. 10:45 skrev Regionsamverkan Sydsverige
<regionsamverkan.sydsverige@skane.se>:

Hej!
Du är vald att representera din organisation till årsmötet 2020 för Regionsamverkan
Sydsverige.

Verksamheten presenterades och gicks igenom tillsammans med revisorerna i
december 2019, ledningsgruppen godkände årsberättelsen vid sitt möte i januari
och styrelsen i februari 2020, medlemsorganisationerna har vid dessa tillfällen
uppmanats att godkänna årsberättelsen. Bifogat finns underskriven årsberättelse
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 förslaget är att
välja Jan-Erik Martinsen (S), Region Halland, Peter Löfström (M), Region Kronoberg
samt Mattias Johansson, auktoriserad revisor vid PwC, Kristianstad som varit
revisorer sedan Regionsamverkan Sydsverige startade.

Förslag till beslut för årsmötet:
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Årsmötet beslutar godkänna

Regionsamverkan Sydsveriges årsberättelse för 2019.
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Årsmötet beviljar styrelsen

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Årsmötet beslutar välja Jan-Erik

Martinsen (S), Region Halland, Peter Löfström (M), Region Kronoberg samt
Mattias Johansson, auktoriserad revisor vid PwC, Kristianstad till revisorer.

Tacksam om du har möjlighet inom en vecka att maila mig tillbaka att du
förhoppningsvis godkänner ovanstående förslag till beslut.

Om det är några frågor är du välkommen att kontakta undertecknad eller gå in på
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www.regionsamverkan.se. Det finns en övergripande presentation som ger en
översiktlig bild av Regionsamverkan Sydsverige 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
regionsamverkan.sydsverige@skane.se eller gunne.arnesson.lovgren@skane.se
www.regionsamverkan.se
 
 
<års- och revisionsberättelse 2019 Regionsamverkan Sydsverige.pdf>
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