HandikappHistoriska Föreningen
Protokoll fört vid HandikappHistoriska Föreningens årsmöte 2022
Datum
Tid

fredagen 22 april 2021
klockan10. 00-11. SO

Mötesform påplats i Pafmesaien, ABF-huset, Stockhoim samt digitalt under ledning av ABF
och DianaChafikfrån HHF;s styrelse
1. Välkomsthälsning

Jan-Peter Strömgren, föreningens ordförande, välkomnar till detta experiment. Årsmötet
kommer att genomförasfysiskt och digitaltsamtidigt. Detårsom att kasta sjg ut i en svart
skidbacke!

Föreningenfyller 35 år i år. Detta harvi inte uppmärksammatspeciellt, istället användervi
extra resurser för att ordna detta årsmöte tillgängligt med både skriv- och

teckenspråkstolkning. Det är dyrt och en liten förening kan inte i normalfallet ordna möten på
detta sätt.

Samhället måste tillskapa resurser så att tillgänglighet blir en realitet!

Pandemin harabmpt ändratförutsättningarnaförverksamheten. Vi kännerav att vi inte kan
görasom vi brukar. Vi haremellertid inte förloratmedlemmar men harett stort behov av
långsiktigfinansiering.
Ukrainakrigetinnebäratt vi inte bara oroas utan ocksåär räddaoch att föreningslivet
påverkas.

Med dessa reflektionerkring nulägethälsarföreningensordförandebådedig'tta!tochfysiskt
närvarande medlemmar välkomna.

2. Öppnande av mötet och fastställande av dagordning
Som svar påen chattfrågaföreslårDianaChafikatt man vid röstning använderfunktionen
"tummen upp" och chatten för kommentarer.
Beslut att förklaramötet öppnatsamt
att arbeta efter föreslagendagordning.

3. Fråganom kallelse skett i behörigordning
Karin Månssonredovisaratt kallelse i stadgeenligtid ingåtti Medlemsbladetoch lagts ut på
webben.

Beslut att betrakta kallelsen som utsänd i behörig ordning.
4. Fastställande av röstlängd
9 medlemmar och två teckenspråkstolkar deltar digitalt och 15 medlemmar, inklusive
styrelsen, och två skrivtolkar är nän/arande i Paimesaien.
Beslut att fastställa röstlängdentill 24 medlemmar.
5. Val av mötesfunkäonärer

Birgitta Andersson, valberedningens sammankallande, upplyser om att föreningen har som
tradition att det är styrelsen som föreslår mötesfunktionärer.
a) Ordförande

Beslut att till mötesordförande välja ÅsaStrahtemo, DHR:s förbundsordförande.
ÅsaStrahtemo tackar förförtroendet och menar att det år värdefuältatt kunna ha kombinerat

fysiskt och digitalt möte.
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b) sekreterare
Beslut att till mötessekreterare välja Karin Månsson.

c) två protokolljusterare, tillika rösträknare

Beslut att tiii protokolljusterare, tillika rösträknare,välja Eva BIomquist, HRF:svice
ordförande och Arne Jungelin, representant för SRF.
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

FöreningensordförandeJan-PeterStrömgren konstaterar att 2021 varit ännuett
exceptionellt årmen att förenmgenändågenomförtett acceptabeltverksamhetsår.Jan-Peter
Strömgren går igenom verksamhetsplanen rubrik för rubrik. Det digitala seminariet "Sprickor i
fasaden"med Majgull Axelsson var uppskattat. Det kommenteras att den digitala
verksamheten medföratt fler medlemmar kunnat vara delaktiga.

Föreningen har inte något brett internationellt samarbete. Det komroenteras emellertid att
kriget i Ukraina berörföreningen på så sätt att historia raseras vilket samtidigt visar att a!)
dokumentation år viktigt.

Jan-Peter Strömgren konstaterar fortsättningsvis att vi fortfarande saknar kansli, styrelsen
utgör själv kansliet, externa engagemang har lett till nya kontakter och arvsfondsprojektet har
tagit -fart.

Erling Södergran,kassör, presenterar ekonomin. Resultat- och balansrapporten ser lite
annorlunda ut än vanligt. Arvsfondsprojektet syns som övriga intäkter. Föreningen får sedan
fakturor från MR-fonden och Foikrörelsearkivet där arbetet utför, vilka bokförs som

konsultarvoden och övriga externa tjänster. Årets resultat, ca 26 000 kr, balanseras i ny
räkning.

Jan-Peter Strömgren tackar alla som stöttat föreningen, särskilt DHR:s riksförbund som
upplåter lokal för både möten och arkiv.
Beslut att tacka för rapporterna och

att godkännaverksamhetsberättelsenför2021 .
7. Revisorernas berättelse
Bilaga
Mötesordförande ÅsaStrahlemo lämnar ordet till Erling Södergren, kassör, eftersom ingen
av revisorerna är nän/arande, som läser upp revisionsberättelsen. På grund av pandemin har

revisorernas granskning skett digitalt. Granskningen har även omfattat hanteringen av
arvsfondsmediena.

Beslut att notera revisionsberättelsentiil protokollet.
8. Fastställandeav resultat- och balansräkning

Föreningens kassör Erling Södergran hänvisartill föredragning och diskussion under
punkt 6.
Beslut att fastställa resultat- och balansräkningför 2021.

9. Fråganom ansvarsfrihetförstyrelsen
Beslut att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet förverksamhetsåret2021.
10. Förslag från styrelsen och medlemmar
Jan-Peter Strömgren noterar att det inte finns några motioner till årsmötet men viii nämna att
föreningen bör se över stadgarna avseende motionstid.
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11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

Valberedningens sammankallande Birgitta Andersson föreslår att styrelsen fortsätter att
beståav ordförandeoch ytteriigare 10 iedamöter,d v s 11 ledamöter.
Beslut att i enlighet med valberedningensförslagfastställa antalet ledamötertill 11, inklusive
ordförande.

12. Val av:

ValberedningenssammankailandeBirgittaAndersson presenterarvalberedningensförelag.
a) ordförande

Beslut att i enlighet med valberedningens förslag, titt ordförande på 1 år välja Jan-Peter
Strömgren, omvai.
b) ledamöter

Valberedningens sammankallande Birgitta Andersson redovisar att omval föreslås av Diana
Chafik, Karin Månssonoch JudithTimoney samt att Emil Erdtman lämnarstyrelsen och
fyllnadsval på 1 årav Lars Lindbergföreslås.
Beslut att i enlighet med valberedningens förslag, på 2 år välja
Diana Chafik, omvai,
Karin Månsson, omval,

Judith Timoney, omval samt

att i enlighet med valberedningensförsiag, på 1 årvälja Lars Lindberg,fyllnadsval.
c) kassör

Beslut att i enlighet med valberedningens förslag på 2 år välja Erling Södergren, omval,
d) revisor och revisorsersättare

Valberedningens sammankallande Birgitta Andersson föreslår omval av Rotand Petersson
samt redovisaratt revisor BrittaAndersson avgåi förtid och föreslårfyiinadsval på 1 årav
Emil Erdtman. Revisorssuppleant Tommy Olsson är vald till 2023.
Det konstateras att val av Emil Erdtman skulle innebär att han kommer att granska sig själv
avseende tiden fram tiii årsmötet. Detta kan emellertid lösas med hjälp av
revisorssuppleanten.

Beslut att i enlighet med valberedningens förslag till revisor på 2 årvälja Roland Petersson,
omval samt

att på 1 årvälja Emil Erdtman, fyllnadsval.
13. Val av ledamöter i valberedningen

Valberedningens sammankallande Birgitta Andersson redovisar att hon och Rasmus
Isakssoninte ställer uppföromval och att Viviann Emanuelsson kan ställa upp som
sammankallande i valberedningen.

Mötesordförande ÅsaStrahlemo noterar att det är årsmötets uppgift att tillsätta valberedning
och efterlyser förslag.

Beslut att till valberedningpå 1 år, välja
Viviann Emanuelsson, omval,

Margareta Persson, nyval och
Wenche Willumsen, nyval samt
att utse Viviann Emanuelsson till sammankallande.
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14. Fastställande av medlemsavgiften för verksamhetsår 2022

Föreningens ordförande Jan-Peter Strömgren föreslår oförändrad medlemsavgift. För några
år sedan fick föreningen en penninggåva som gjort att föreningen klarat sig. Behovet av

bättrefinansiering understryks emellertid. Det finns en dialog med Riksarkivarienom
finansiering.

Det noteras att medlemsavgiften böravse 2023 och inte innevarande år.
Beslut att medlemsavgifterna ska vara oförändrade 2023.
15. Information om verksamhetsplan och budget för 2022

Jan-Peter Strömgren, föreningens ordförande, beskriver att vi trodde att 2022 skulle vara
mera förutsägbart än fjolåret, också kommer Ukrainakriget. Verksamhetsplanen handlar om
de kontakter och arbeten som är på gång.

Hjälpmedlens historia är ett område som det ärangeläget att komma igång med. Det var
funktionshinderrörelsen som byggde upp hjälpmedelsverksamheten. Sedan staten kring
1970 tog över har den övergripande verksamheten efterhand nedmonterats.
Projekt skapar kontaktytor och under året kanske vi kan hitta en kanslilösning. Föreningen
står infören positiv utmaning.
MötesordförandeÅsaStrahlemo tackar för värdefull information.
Beslut att tacka för rapporten.
16. Avslutning
Mötesordförande Åsa Strahlemo tackar föreningen för allt som görs. Det är viktigt att
funktionshinderrörelsen har en stor "fram.njta" men också tittar i "bakrutan".

HandikappHistoriskaFöreningenutgören stor de! av denna "bakruta".
Mötesordförandeförklarardärmed årsmötet2022 föravslutat.

Efter årsmötets avslutning sker följande:

Maj Britt Und, Funktionsrätt Stockholm. presenterar en handbok om
funktionsrättskonventionen och överlämnar ett tryckt exemplar till föreningen.
Wenche Wiilumsen berättar att hon skrivit en liten bok. Skolhemmet, om ett stort hus och en

iiten flicka. Dåden kommerfråntryckeriet skickarhon ett exemplartill HandikappHistoriska
Föreningen.

Emil Erdtman tackar förtiden i styrelsen. Han slutar eftersom han håller på att doktorera på
CERTEK i Lund, och överlämnar sin licentiatavhandling till intresserade.
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Jan-Peter Strömgren tackar ÅsaStrahlemo förett trevligt genomfört årsmöte, Emil Erdtman
förhanstid i styrelsen, BrittaAnderssonförhennes insatserförföreningen, Birgitta
Andersson och Rasmus Isaksson förderas arbete i valberedningen samt mötesdeltagarna,
oavsett var de befinner sig.
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Karin Månsson

mötesordförande

mötessekreterare

Justerat

Eva Blomquist (/

Arne Jungelin

Efter lunch, kl 13. 00 inbjuds alla till seminariet Välstånd och Välfärd, fristående fortsättning
på det seminarium som genomfördes 27 januari.
Seminariet blir liksom årsmötet både fysiskt och digitalt.

Christer Desgsell och Guy Löövkommer att belysa de senaste 30 årens nationella
funktionshinderpolitik. Däreftertar LarsTrägårdh,professor i historiavid Ersta Skandal
högskola, uppfunktionshinderpolitikenur ett bredaresamhällsperspektiv.
Sammanfattningsvis beskrivs hur fokus har fäyttat från individ till samhälle och de problem det
fört med sig. Den centrala frågan är makten över det egna livet.

.

^.^^

HHF - HANDHCAPPHISTORISKA FÖRENINGEN
Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021
Vi, Britta Andersson och Roland Petersson, är valda revisorer för

HaadikappHistoriska Föreningen förräkenskapsåret 2021 .
Sverige drabbades under våren 2020 av en världsomspännande viruspandemi
och regeringen införde restAtioner för antalet deltagare i sammankomster.
Folkhälsomyndigheten utfärdade rekommendationer till personer över 70 år och
andra såkallade riskgmpper att iaktta social distansering och hålla fysiskt
avstånd till andra människor än sammanboende.

Denna situation har varit rådandeocksåunder hela året2021 och inledningen av
året 2022. Revisionen för verksamhetsåret 2021 har därför baserats enbart på
utskickade digitala dolcument.

Vi har enligt god revisionssed granskat föreningens räkenskaper och förvaltning.
Vi har även granskat redovisningen av föreningens projekt "Inget om oss utan
oss och därvid haft stöd av den auktoriserade revisorns rapport angående
Ar^sfondsdelegationens riktlinjer förrevisors granskning av medel ur Allmänna
an/sfonden. Vi noterar att projektet har redovisningsperiod från l febrjari till
och med 31 januari medan HHF har redovisningsperiod kalenderår.
De granskade handlingarna, dagbok, verifikationer och bokslut samt

kontoutdrag förperioden l januari 2021 -31 december 2021 och förprojektets
särskilda bankkonto för perioden l februari 2021 - 31 januari 2022 har befunnits
vara i god ordning och vi anser att vår revision ger oss rimlig gmnd för våra
uttalanden nedan.

Vi tillstyrker:

.

Att föreliggande resultat- och balansräkning fastställs.

.

Att årets resultat överförs i ny räkning.

.

Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 och för

projektet förperioden l februari 2021 -31 januari 2022.
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