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Protokoll fört vid RTVD:s årsmöte 2020  
 
 
Årsmötet genomfördes digitalt via Microsoft Teams den 5 september 2020 kl. 16:00-16:40. 
 
§ 1 
Årsmötets öppnande. 
Ordföranden Staffan Bergström hälsade alla deltagare välkomna och förklarade det digitala mötet 
öppnat. 
 
§ 2  
Fastställande av röstlängd. 
En lista på de som deltog via Microsoft Teams ansågs utgöra röstlängd.   
 
Bilaga 1: Deltagarlista och röstlängd 
 
§ 3 
Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare, att jämte 
mötesordföranden justera protokollet. 
Staffan Bergström valdes till ordförande för årsmötet och till sekreterare valdes Ann-Charlotte 
Ladan. Att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll valdes Berit Hasselmark och Margareta 
Sanner.  
 
§ 4 
Beslut om dagordning. 
Förslag till dagordning godkändes. Inga övriga frågor togs upp.  
 
§ 5 
Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat. 
Kallelse till årsmötet skedde i medlemstidningen Bulletinen nr 92, som skickades ut i slutet av juli. 
Enligt RTVD:s stadgar ska kallelse ske minst 1 månad före årsmötet. Årsmötet förklarades 
därmed stadgeenligt utlyst. 
 
§ 6 
Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkningar. 
Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning finns tillgängliga på RTVD:s hemsida.   
 
Kassör Jonas Syrén informerade om att föreningen gjort ett betydligt bättre resultat än budgeterat 
trots en utökad verksamhet. Styrelsekostnaderna har blivit lägre än budgeterat tack vare klok 
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mötesgång och minskat resande Vi har lyckats hålla de ekonomiska ramarna vilket resulterat i ett 
överskott på 38.000kr. 
 
Den senaste tiden har RTVD fått knappt 200 nya medlemmar och i dag är vi totalt 2157 deltagare 
i föreningen.  
 
Beslut: Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen. 

Bilaga 2: Verksamhetsberättelse  

Bilaga 3: Resultat- och balansräkningar 

§ 7 
Revisionsberättelser för ekonomin och verksamheten. 
Revisionsberättelser för ekonomin och verksamheten finns på RTVD:s hemsida.  
 
Ordföranden läste upp de sista raderna i Richard Murrays revisionsberättelse för ekonomin vilka 
lyder:  
 
”Min revision ger rimlig grund för att tillstyrka att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för föreningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.”  

Bilaga 4: Revisionsberättelse för ekonomin. 

Ordföranden läste upp de sista raderna i Ellis Wohlners revisionsberättelse för verksamheten 
vilka lyder:  
 
”Jag anser att styrelsens arbete blivit effektivare och sker enligt årsmötesbesluten. Som 
internrevisor kan jag tillstyrka ansvarsfriheten för styrelsen.” 

Bilaga 5: Revisionsberättelse för verksamheten. 

§ 8 
Fastställande av balansräkning.  
Balansräkningen togs upp och godkändes i § 6.  
 
§ 9 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Beslut: Årsmötet beslöt, enligt revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för  
verksamhetsåret 2019. 
 
§ 10 
Fastställande av budget och verksamhetsplan. 
Budget och verksamhetsplan finns på RTVD:s hemsida.  
 
Kassör Jonas Syrén informerade om att förslaget till budget för innevarande år reviderats.  
 
Tre seminarier var planerade för Almedalsveckan, med en jurist-, en läkar- och en politikerpanel. 
Inget seminarium blev av då Almedalsveckan ställdes in.  

http://rtvd.nu/media/1317/rtvd-verksamhetsberaettelse-2019.pdf
http://rtvd.nu/media/1318/aarsredovisning-rtvd-2019.pdf
http://rtvd.nu/media/1332/revisionsbera-ttelse-2019-r-murray.pdf
http://rtvd.nu/media/1333/revisionsbera-ttelse-2019-e-wohlner.pdf


3 
 

 
Vi har ett spirande nordiskt samarbete när det gäller dödshjälp. Inom ramen för detta kommer 
Finland arrangera ett webbinarium den 7-8 november. Styrelseledamöterna i de nordiska 
ländernas föreningar kommer bjudas in att delta. RTVD har även ett internationellt samarbete 
utanför Norden med World Federation of Right to Die Societies, WFRtDS. 
 
RTVD har synts i massmedia i åtskilliga artiklar och på sociala medier under året. Vi kommer 
fortsätta och intensifiera vår närvaro i medierna framöver.  
 
Beslut: Årsmötet beslöt att fastställa verksamhetsplan och reviderad budget för 2020.  

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 2021. 
 
§ 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 ledamöter och suppleanter.  
  
Beslut: Årsmötet beslöt, enligt Valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av 10 ledamöter 
inklusive ordföranden plus 5 suppleanter.  
 
§ 15 
Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter 
  
Beslut: Årsmötet beslöt, enligt Valberedningens förslag, att utse styrelseledamöter och 
suppleanter enligt nedan.  
 
Till ordförande valdes Staffan Bergström på 1 år. 
 
Styrelsen 
Följande personer, vilka i fjol valdes på 2 år och har ett 1 år kvar på perioden, kvarstår i styrelsen: 
 
Margareta Sanner 
Rolf Ahlzén 
Jonas Syrén 
Ann-Charlotte Ladan 
 

http://rtvd.nu/media/1336/budget-rtvd-2020_aarsmoete.pdf
http://www.rtvd.nu/media/1316/rtvd-plan-20.docx
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Följande personer valdes på 2 år: 
 
Johan Hultberg 
Filip Wahlberg 
Stellan Welin 
Catherine Carlstedt Söderman 
Göran Blohm 
 
Suppleanter 
Björn Ulvaeus 
Gunnar Hagberg 
Inga-Lisa Sangregorio 
Berit Hasselmark 
Elisabeth Sundin 
 
Presentation av nya styrelsemedlemmar och suppleanter 
 
Elisabeth Sundin är 76 år och bosatt i Linköping. Fram till sin pensionering var hon professor i 
företagsekonomi. Hennes forskning har de senaste decennierna främst varit inriktad mot den 
offentliga sektorns omvandling, särskilt hemtjänst och omsorg, entreprenörskap och ålder på 
arbetsmarknaden. Elisabeth är politiskt engagerad och aktiv på en blygsam nivå. Hon är 
suppleant i äldrenämnden i Linköpings kommun. Elisabeths intresse för RTVD och dess syften 
är gammalt. Hon har blivit övertygad om att den ståndpunkt som tas är väl grundad och hoppas 
att de argument som framförs ska vinna allmänt gehör.  
 
Catherine Carlstedt Söderman är medlem i RTVD sedan några år. De frågor föreningen driver 
ligger henne varmt om hjärtat. Catherine är utbildad bergsingenjör från KTH och har arbetat i 
näringslivet med affärsverksamhet i många år. År 1997 beslöt hon sig för att ägna sig åt annat och 
startade ett aktiebolag inom ledarskapsutveckling, kommunikation och konflikthantering. För 
knappt tre år sedan sålde hon bolaget och i dag arbetar Catherine som mentor, coach och 
existentiell rådgivare. Dessutom är hon volontär på ett hospice i Stockholm. Ibland diskuterar 
hon dödsfrågor med människor med olika synpunkter. Catherine är grymt imponerad av RTVD:s 
arbete och ser fram emot att vara del av föreningens framtida utveckling.  
 
Göran Blohm är 69 år och bor i Bjärred tillsammans med Birgitta. De har fyra barn och ett antal 
barnbarn. Göran är utbildad jurist från Lunds Universitet och har kompletterat sin utbildning 
med studier i Hamburg och på Handelshögskolan i Stockholm. Han är till hälften tysk och till 
hälften svensk. Göran är intresserad av vad som händer när vi ska möta vårt slut. Sedan ett par år 
är han författare och medlem i en litterär förening i Skåne. Föreningen har ca 150 medlemmar 
varav de allra flesta är skånska författare. Göran driver projektet ”Rätten till din egen död” 
tillsammans med Lunds stadsbibliotek. Projektet ska avslutas med en temakväll i mars månad då 
författarna ska presentera i antologiform ett antal essäer som handlar om livets slutskede. I 
samband med temakvällen har personer bjudits in från biskopsämbetet, läkarkåren, 
författarförening och egna medlemmar.  
 
Ordföranden hälsade de nya medlemmarna välkomna till RTVD.   

Bilaga 8: Valberedningens förslag 

 
 

http://rtvd.nu/media/1342/rtvd-valberedning-2020.pdf
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§ 16 
Val av två revisorer att granska räkenskaperna och verksamheten i övrigt.   
 
Beslut: Årsmötet beslöt, enligt Valberedningens förslag, att utse Ellis Wohlner till verksamhets- 
och internrevisor, Rickard Murray till ekonomisk revisor och Jan Huldt till revisorssuppleant.   
 
§ 17 
Val av valberedning 
 
Beslut: Till valberedning valdes, enligt den nuvarande styrelsens förslag, Monica Malmlöf 
Hagberg (sammankallande), Gunilla Nilsson och Staffan Danielsson. 
 
§ 18 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
 
Ordföranden berättade att RTVD funnits sedan 1974 och har tre målsättningar:  
 

1. Vi vill kvalitativt och kvantitativt utöka den palliativa vården i landet.  
2. Vi vill verka för att människor ska ha rätt till en värdig död. Den som har ett outhärdligt 

lidande - fysiskt, psykiskt eller annat subjektivt upplevt lidande - och själv vill ha hjälp att 
avlida, ska ha möjlighet att få hjälp att dö.     

3. Vi vill ha ett juridiskt bindande livsslutsdirektiv (ett livstestamente). En person som är 
beslutskompetent ska i ett livsslutsdirektiv kunna ange hur hen vill bli behandlad i livets 
slutskede i händelse av ett antal förhållanden såsom t.ex. medvetslöshet eller demens, och 
detta ska vara juridiskt bindande.   

 
Ordföranden bad mötets deltagare om hjälp med att upprepa och sprida dessa målsättningar.  
 
§ 19 
Avslutning  
Ordföranden avslutade årsmötet och tackade deltagarna för deras engagemang och intresse för 
föreningen. 
 
Hammarstrand den 6 september 2020 

 
Ann-Charlotte Ladan 
 
Justeras:     

 
Staffan Bergström 
Ordförande 

   
Berit Hasselmark   Margareta Sanner 
Justeringsperson   Justeringsperson 
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