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Protokoll från avdelningsråd den 15 november 2022 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Sanna Norblad hälsar alla välkomna och öppnar avdelningsrådet för 2022. 
 
§ 2 Prövning att avdelningsrådet kallats enligt stadgarna 
Kallelse till avdelningsrådet gick ut den 19 oktober. Avdelningsrådet finner att mötet blivit 
kallat till enligt stadgarna. 
 
§ 3 Upprop 
Sanna Norblad förrättar upprop.  
 
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för avdelningsrådet 
Avdelningsrådet väljer Anette Berthelius till mötesordförande. Till sekreterare väljs 
Catharina Backelund. 
 
§ 5 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 
Avdelningsrådet väljer Robert Sörensson och Sebastian Cavegård till protokolljusterare 
samt rösträknare. 
 
§ 6 Beslut om dagordning 
Avdelningsrådet beslutar att fastställa dagordningen. 
 
§ 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2021 
Ordförande lämnar ordet till Sanna Norblad som redogör för verksamhetsberättelsen.  
Det positiva jag verkligen vill lyfta är att vi har lyckats i vårt fackliga inflytande då det är  
efter STs hårda arbete för förbättrad friskvård vi kan konstatera att friskvårdsersättningen 
höjdes till 4 000 kronor samtidigt som denna kom att kunna kombineras med 
friskvårdstimme.  
 
ST lyfte återigen under 2021 möjligheten till arbetsgivaren om att de kunde ge en extra 
gåva till de anställda och generaldirektören fattade sedan beslut om att ge 1 500 kronor till 
varje medarbetare i form av presentkort.  
 
När det gäller arbetsmiljöfrågor så arbetar vi nära våra engagerade arbetsmiljöombud vilket 
gör att vi tillsammans kan driva frågor och följa upp arbetsmiljön samt se till att 
riskbedömningar genomförs vid förändringar i verksamheten.  
 
Ordförande öppnar för frågor om verksamhetsberättelsen. Inga frågor inkommer. 
 
Avdelningsrådet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen för 2021 till handlingarna 
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Ordförande lämnar ordet till Catharina Backelund som redogör för bokslutet. Ordförande 
öppnar för frågor om bokslutet. 
 
Robert Sörensson undrar om avdelningen kommer att placera några pengar från 
affärskontot till någon fond så att de kan öka eftersom affärskontot inte har någon ränta. 
Svaret är att avdelningen kommer se över det framåt.  
 
Anette Berthelius påtalar att utgående balans på affärskontot är högre än ingående balans, 
så kontot verkar öka. Svaret är att ökningen består bland annat av inkomna 
medlemsanslag från förbundet under 2021.  
 
Avdelningsrådet beslutar att lägga bokslutet för 2021 till handlingarna. 
 
§ 8 Revisionsberättelse för 2021 
Revisor Åsa Bissette redogör för revisionsberättelsen. Ekonomin anses vara välskött och 
revisorerna har inga synpunkter.  
 
Avdelningsrådet beslutar att lägga revisionsberättelsen för 2021 till handlingarna. 
 
§ 9 Till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet 
Ordförande ställer frågan om avdelningsrådet tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Avdelningsrådet tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§ 10 Revidering av budget för 2022 
Ordförande lämnar ordet till Catharina Backelund som redogör för förslaget till den 
reviderade budgeten för 2022. Ordförande öppnar för frågor om förslaget till den 
reviderade budgeten. 
 
Alena Barzngi ställer frågan om varför de administrativa kostnaderna har ökat. Svaret är att 
avdelningen kommer köpa in nya datorer till kassörerna. 
 
Avdelningsrådet beslutar att godkänna den reviderade budgeten för 2022. 
 
§ 11 Beslut om budget för 2023 
Ordförande lämnar ordet till Catharina Backelund som redogör för förslaget till budget för 
2023. Ordförande öppnar för frågor om budgetförslaget. Inga frågor inkommer. 
 
Avdelningsrådet beslutar att anta den föreslagna budgeten för 2023. 
 
§ 12 Mötes avslutande 
Ordförande Anette Berthelius avslutar mötet. Sanna Norblad tackar alla för deltagandet. 
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