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1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för
mötet
4. Val av två protokollsjusterare och rösträknare
5. Fastställande av förhandlingsordning
6. Fråga om mötet behörigen utlysts
7. Fastställande av föredragningslista
8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt rapport från
landstingsgruppen
9. Bokslut och revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Information om budget 2020
12. Information om verksamhetsplan 2020
13. Motioner och av förbundsstyrelsen framställda förslag
14. Fastställande av antal vice förbundsordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen samt fastställande av antal ledamöter i valberedningen
15. Nominering och val för tiden intill nästa årsmöte av:
a) förbundsordförande
b) vice förbundsordförande
c) övriga ordinarie ledamöter av förbundsstyrelsen
d) eventuella ersättare i förbundsstyrelsen
e) revisorer och ersättare för dessa
f) ombud och ersättare till Liberalernas landsmöte
g) ombud och ersättare till Liberalernas partiråd
h) ordförande och övriga ledamöter i valberedningen
i) övriga eventuellt förekommande val
16. Fastställande av serviceavgift till förbundet 2021 och 2022
17. Frågor från medlemmarna till förbundsstyrelsens ledamöter
samt Liberalernas riksdagsledamöter och landstingsledamöter
18. Årsmötets avslutande

Ordförande har ordet

NU VÄNDER VI
BLICKEN FRAMÅT!
Trots att detta är mitt första år som ordförande för Liberalerna i Skåne skriver jag denna
ingress för andra gången. Vi ska nu träffas för att lägga verksamhetsåret 2019 bakom oss,
och för första gången ska vi ha ett årsmöte för Länsförbundet digitalt. Kalendermässigt
lägger vi även en märklig vår och sommar bakom oss. En tid vi alla kommer att minnas.
2019 präglades av långa diskussioner och svåra beslut. Vi har en ny partiledare som under
sitt första år har gjort det hon lovade: Nyamko har lyssnat. Lyssnat på sakkunskapen, lyssnat på medlemmar, lyssnat på väljare.
En partistyrelse och partiledning har valts. En styrelse med en blandning av erfarenhet,
förnyelse och representation från stora delar av landet. Glädjande för skånsk del är att vi
har tre mycket dugliga företrädare i partistyrelsen: riksdagsledamöterna Christer Nylander
och Mats Persson samt regionrådet Louise Eklund.
För Liberalerna i Skåne innebar 2019 mycket fokus på interna angelägenheter under våren,
medan hösten kunde ägnas åt att lägga grunden för ett bra val i Skåne 2022. I Liberalerna
Skåne har året också inneburit mycket förändring och förnyelse både i styrelsen och bland
personalen.
Planen att bjuda in alla skånska Liberaler till ett längre möte i våras grusades, men vi ämnar
återkomma när ett vaccin finns tillgängligt. Vi ville med det mötet starta valrörelsen inför
2022, genom den kampanj Länsförbundet tillsammans med er medlemmar och föreningar
kommer att driva - Liberalerna Lyssnar. Som ni säkert har noterat har vi anpassat kampanjen och lanserade den i samband med nationaldagen den 6 juni.
Precis som vår partiledare ska vi nu lyssna. Lyssna på varandra, lyssna på våra väljare och
lyssna på våra medborgare. Lyssna, för att få reda på vad människor tycker är viktigt, vad
som oroar, vad är bra. För att, på riktigt, få veta vad som är viktigt för våra uppdragsgivare
- Skåningarna.
Senare i detta arbete ska vi tillsammans formulera våra svar på dessa frågor. Svar som inte
kommer uppskattas av alla, men som tar sin utgångspunkt i våra uppdragsgivares vardag.
Med detta önskar jag på hela styrelsens vägnar er varmt välkomna till Liberalerna Skånes
digitala Årsmöte 2020.
Torkild Strandberg
förbundsordförande
Liberalerna Skåne
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Ä5. Förslag till förhandlingsordning
DIGITALT ÅRSMÖTE FÖR SKÅNEFÖRBUNDET
Förhandlingsordningen är de regler som skall gälla för debatter, val med mera för förbundsmötet. Mötespresidiet kan föreslå ytterligare regler under mötets gång.
Samtliga personer närvarande vid mötet måste registreras, vilket är tidskrävande.
• Koppla upp i god tid via en enhet (dator rekommenderas) med kamera, och gärna
headset, för att registrera dig.
• Skriv ditt för- och efternamn korrekt i samband med inloggning.
• Varje ombud måste koppla upp med en unik enhet.
• Vi kommer vid registreringen att skilja på ombud (med rösträtt) och åhörare (medlemmar utan rösträtt). Säkerställ att din ordförande anmält ombud inför detta digitala
möte till kansliet.
• Loggar du ur mötet behöver registreringsprocessen göras om, lämna därför mötet
öppet när du har blivit registrerad.
All kommunikation från mötesdeltagare till mötespresidiet sker genom möteschatten.
Meddelandet ska skickas till alla mötesdeltagare.
Vill du begära ordet, replik, framställa ett yrkande, ställa en ordningsfråga, få till protokollet att du ej deltar i ett beslut, reservera
dig eller lämna ett särskilt yttrande skriver du detta tydligt i möteschatten.
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När det är din tur att tala kommer din mikrofon att aktiveras och övriga mötesdeltagare
kan höra dig. För mer information läs under respektive rubrik.
Under förhandlingarna är möteschatten reserverad för kommunikation till mötespresidiet.
I avvaktan på att mötet startar är chatten öppen för dialog mötesdeltagare emellan.

FÖRSLAG FÖRHANDLINGSORDNING – DIGITALT FÖRBUNDSÅRSMÖTE
Förhandlingarna
Förhandlingarna leds av mötesordförande och vice mötesordförande, biträdda av sekreterare. Dessa utgör mötespresidium.
Deltagande-, yttrande-, yrkanderätt och rösträtt
För deltagande och rösträtt på förbundsårsmötet gäller stadgarna §5. ”Rösträtt vid förbundsmöte tillkommer ombud eller för ombud tjänstgörande ersättare. Rösträtt med stöd
av fullmakt godtas ej. Medlemmar … har rätt att delta i förbundsmötets överläggningar
och där framställa förslag.”
Debatter
För inlägg måste ordet begäras skriftligt i möteschatten, genom att skriva “Ordet”. Ordet
kan begäras i alla frågor som behandlas under ett förbundsårsmöte så snart mötet har
inletts.
Replik
Replik och kontrareplik skall begäras före nästa inlägg genom att skriva “Replik” eller
“Kontrareplik” i möteschatten. Ingen rätt till replik föreligger, mötesordförande kan medge replik åt den som blivit apostroferad i inlägget.

Yrkanden
Yrkanden skall göras skriftligt i möteschatten genom att skriva ”Jag yrkar att …” endast
yrkanden framställda i förslag föreligger. Den som vill yrka bifall till annat yrkande måste
göra det skriftligt i möteschatten genom att skriva ”Jag yrkar bifall till ...”. Mötespresidiet
kan vägra ställa proposition på yrkande som är otydliga eller ej behandlar ärendet.
Ordningsfråga
Ordningsfråga begärs genom att i möteschatten skriva ”Ordningsfråga”.
Beslut
Rösträtt har ombud som är inregistrerade senast när mötet behandlar dagordningens
punkt ”Fastställande av röstlängden”.
Föreligger endast ett förslag till beslut kommer det beslutet att klubbas. Vid flera förslag
sker votering via omröstning i mötesverktyget. Omröstningen är öppen i en halv minut.
Ombud som ej vill delta i beslut skriver det i möteschatten, så kommer det till protokollet.
Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden biträder, utom vid val.
Val
Valberedningen presenterar förslaget/kandidaterna. Samtliga val avgörs med enkel röstövervikt. Finns det fler än två kandidater och ingen av dessa uppnår enkel röstövervikt
skall de två kandidater som fått flest antal röster ställas emot varandra i en andra omröstning. Vid personval skall sluten omröstning tillämpas då så begäres. Vid lika röstetal i
valärenden avgör lotten.
Reservation och särskilt yttrande
Röstberättigade kan reservera sig mot förbundsårsmötets beslut i de ärenden där mer än
ett yrkande förelegat. Reservation anmäls skriftligen i möteschatten, genom att skriva ”Reservation ärende XX”. Reservation måste inlämnas skriftligt i möteschatten före förbundsårsmötets avslutande. Närvarande medlem har rätt att få sin mening antecknad i protokollet i särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet måste lämnas in skriftligt i möteschatten före
mötets avslutande.

Ä8. Verksamhetsberättelse 2019
STYRELSEN
Styrelsen för Liberalerna i Skåne har under verksamhetsåret 2019 bestått av:
Ordförande: Torkild Strandberg, Landskrona
1:e vice ordförande: Louise Eklund, Malmö
2:e vice ordförande: Inger Tolsved Rosenkvist, Lund
Ledamöter av förbundsstyrelsen:
Susanne Bäckman, Bromölla		
Malin Henriksson, Simrishamn		
Karl Philip Nilsson, Landskrona		
Olle Schmidt, Malmö			
Christer Sörliden, Helsingborg		
Ersättare av förbundsstyrelsen
1. Pierre Månsson, Kristianstad		
3. Kerstin Lingebrant, Ängelholm		
5. Gisela Nilsson, Staffanstorp/vakant
7. Sandra Pilemalm, Lomma

Torbjörn Ekelund, Svalöv
Camilla Mårtensen, Kävlinge
Charlotter Ramel-Andersson, Sjöbo
Henrik Silfverstolpe, Trelleborg
Daniél Tejera, Kristianstad

2. Marianne Littke, Hässleholm
4. Per-Olof Lind, Ystad
6. Marie Keismar, Hörby
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Adjungerade
Joar Lindén från Liberala Studenter Skåne
Frida Jansson resp Adrian Kasperczyk från LUF Skåne
Henny Tillberg från Liberala Kvinnor Skåne
Revisorerna Annelie Bojesson och Urban Fasth
Styrelsen har sammanträtt vid 13 tillfällen under verksamhetsåret. De skånska riksdagsledamöterna och regionråd har inbjudits till styrelsens sammanträden.
ARBETSUTSKOTTET
Arbetsutskottet har under året bestått av:
Camilla Mårtensen, Kävlinge - ordförande
Susanne Bäckman, Bromölla
Torbjörn Ekelund, Svalöv
Henrik Silfverstolpe, Trelleborg
Daniél Tejera, Kristianstad
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Arbetsutskottet tillika valledning har sammanträtt vid 9 tillfällen under verksamhetsåret.
Kanslichef Lisa Flinth respektive Gisela Nilsson har fungerat som sekreterare vid både
arbetsutskottet och styrelsens sammanträden.
Revisorerna Anneli Bojesson, Malmö och Urban Fasth, Ystad, har inbjudits att närvara
vid både styrelse- och arbetsutskottssammanträdena för att kunna fullgöra sitt revisionsuppdrag. Revisorerna har löpande fått information om verksamheten genom skriftlig
dokumentation i form av protokoll och liknande. Revisorerna har haft ett fysiskt avstämningstillfälle med Rune Andersson, kassör Torbjörn Ekelund, arbetsutskottsordförande
Camilla Mårtensen samt kanslichef Gisela Nilsson för att både revidera verksamhet och
räkenskaper.
VALBEREDNING
Monica Hildingson, Malmö – ordförande		
Ytte Hjert/vakant, Norra & Östra			

Ragnar Arvidsson, Västra
Christer Wallström, Södra

Valberedningen har sammanträtt 7 gånger under verksamhetsåret.
VERKSAMHETSÅRET 2019
Verksamhetsberättelsen tar upp organisationens verksamhet under 2019. Mycket av det
arbete som gjorts, har gjorts löpande och spänner över hela verksamhetsåret.
Politik och organisation
Efter 2018 års större valorganisation gick länsförbundet tillbaka till sin normala storlek
och ansvarsområden, där samordning av interna frågor på riksnivå samt support till kommunföreningar står i fokus.
Under verksamhetsårets första del handlade det interna arbetet i stort om partiledarvalsprocessen och tillhörande diskussioner kring detta vägval.
Den 26 maj var det val till Europaparlamentet som förgicks av en valrörelse ledd av
Fredrik Brange. Många lokala föreningar engagerade sig i valrörelsen vilket bidrog till att
Skånes resultat var det näst bästa i landet, 4,91 procent. Nationellt hamnade Liberalerna på
4,13 procent, precis över spärren. Under valrörelsen anställdes en regional valombudsman
och många personer, framför allt från LUF var engagerade.
Under våren hade Liberalerna en process för att välja ny partiledare då Jan Björklund
i februari aviserade att han skulle avgå efter 12 år. Styrelsen för Liberlerna i Skåne valde
att öppna upp för ett rådgivande provval. En välbesökt utfrågning av de tre kandidaterna
skedde i Lund den 10 juni på Grand Hotel. Fyra dagar senare avslutades det skånska provvalet med högt deltagande och ett tydligt resultat, ett resultat som styrelsen rekomenderade
det extra Skånerådet att ställa sig bakom, vilket också skedde.

Politiken kom åter i fokus inför höstens landsmöte, och prioriterade frågor från Skånes
sida antogs under ett Skåneråd i samband med Minilandsmötet i oktober: LSS, värnskatten, energifrågan samt integration och migration.
Medlemmar
I slutet av 2018 bestod länsförbundet Skåne av totalt 1 977 medlemmar, fördelade på de
33 kommunerna – antalet hade i slutet av 2019 minskat till 1 824 medlemmar.
Året efter valår går medlemsvärvningen normalt ner, och arbetet har försvårats av
intern turbulens och fokus på andra processer. Skåne är dock – tradionsenligt - bland de
bästa i landet på att behålla gamla medlemmar, samt att värva nya.
Möten och träffar
En rad sedvanliga möten med medlemmar har hållits under verksamhetsåret, varav de
största är Riksmöte, Årsmöte och Skåneråd. 2019 hölls även extra landsmöte samt ordinarie landsmöte och där tillhörande minilandsmöte.
Riksmöte 2019
Under Liberalernas Riksmöte i Västerås den 9-10 mars 2019 deltog ombudsman Liselotte
Howard för Länsförbundets räkning.
Årsmöte 2019
Liberalerna Skåne höll sitt årsmöte den 16 mars på Polhemsskolan i Lund. Ordförande var
Mats Persson, Lund.
Under mötet behandlades 5 motioner, inkomna från medlemmar/medlemsgrupper.
Skåneråd
Under året hölls två Skåneråd, med anledning av partiledarprocessen respektive landsmötet.
Den 16 juni beslutade Skånerådet att ställa sig bakom Nyamko Sabuni som partiledare.
Den 27 oktober beslutades vilka frågor som Liberalerna Skåne skulle driva särskilt under Liberalt Landsmöte 2019.
Extra Landsmöte
Den 28 juni hölls ett extra landsmöte för att välja en ny partiordförande. Skåne hade 22
ombudsplatser, vilka alla fylldes.
I samband med det extra mötet, som ägde rum i centrala Stockholm, anordnade länsförbundet en picnic för deltagande skåningar.
Minilandsmöte
I samband med årets andra Skåneråd hölls ett minilandsmöte i Kristianstad. Cirka 100
förtroendevalda och medlemmar diskuterade under dagen olika politikområden, under
ledning av våra valda landsmötesombud. Under Skånerådet närvarade Juno Blom för att
närmare redogöra för Partistyrelsens förslag.
Liberalt Landsmöte 2019
Liberalerna höll sitt ordinarie landsmöte i Västerås den 15-17 november. Skåne hade 22
ombud på plats. Även kanslichef Gisela Nilsson och ombudsman Liselotte Howard deltog
under mötet.
Som vanligt föregicks mötet av ett intensivt arbete på länsförbundet, där ombuden sammanträdde flertal gånger för att diskutera politik och strategi.
De skånska ombuden fick under mötet igenom flera av sina hjärtefrågor och helgen bör
ses som en framgång för Skåne i det liberala landskapet.
Besök
Skåne har fått en rad besök från partiledningen och/eller riksdagspolitiker från andra delar
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av landet under verksamhetsåret.
Förutom närvaro i valrörelsen, vid partiledarutfrågningen och på Skånerådet gavs
skånska medlemmar möjlighet att träffa Juno Blom vid ett medlemsmingel i Lund den 22
augusti. Den 3 september bjöds alla Liberala skåningar in till en träff med Nyamko Sabuni
i Landskrona.
Material
Liberalerna Skåne har agerat mellanhand mellan Riksorganisationen och kommunföreningarna gällande centralt framtaget kampanjmaterial. Länsförbundet i Skåne har också
erbjudit kompletterande och billigare kampanjmaterial i samband med riksorganisationens
kampanjer. Som vanligt har kommunföreningarna kunnat beställa eget utformat material direkt från länsförbundet, om så önskats med hjälp av vår grafiskt ansvariga Christer
Sörliden.
Hemsida
Länets hemsida, på plattformen liberalerna.se, har fungerat som en informationskälla inför
möten och andra evenemang.
Under året fick vi också en ny plattform för medlemsinteraktion, på medlem.liberalerna.
se samt i en tillhörande app.
Mycket interaktion och information, både på länsförbunds- och kommunföreningsnivå,
har dessutom funnits på Facebook.
Länsförbundet har varit behjälplig med administration kring samtliga webbaserade
system.
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Personal
Under verksamhetsåret ersattes Lisa Flinth av Gisela Nilsson som kanslichef på 100 procent. Liselotte Howard har arbetat 80 procent som ombudsman med ansvar för administration, resterande 20 procent har Liselottes spetskompetens hyrts ut till riksorganisationen.
Sofia Borg, kanslist för Liberalerna Malmö, har tjänstgjort deltid för länsförbundet.
Lena Hjorth har skött ekonomi och löner med stöd från Rune Andersson som varit behjälplig i frågor kring ekonomi. Christer Sörliden har fortsatt som timanställd med fokus
på grafisk formgivning. Under året har en rad personer engagerats med timersättning för
att stötta kansliet framför allt i valrörelesen.
Ekonomi
Resultaträkningen
Det totala resultatet för året utvecklades bättre än budget, vilket ger oss ett överskott på
209 tkr.
Vi har haft något bättre intäkter än budgeterat, framför allt relaterat till att vi under året
hyrt ut Skåneförbundets personals spetskompetens till riksorganisationen.
Våra totala kostnader blev 317 tkr lägre än budget. Kostnaderna för den politiska
verksamheten blev 198 tkr lägre än budget, den största avvikelsen härrör till Landsmötena.
Styrelsen tog höjd för båda Landsmötena under året och vi lyckades hålla kostnaderna lågt
vid båda tillfällena. Avvikelsen är också ett resultat av det år vi lämnar bakom oss, då januariöverenskommelser, EP-val och PL-val har stulit fokus från verksamheten. Det i kombination med planerade personalförändringar har lett till att verksamheten inte löpt normalt,
vilket har lett till lägre kostander.
Under verksamhetsåret har styrelsen erhållit månadsbokslut samt ett flertal detaljerade
prognoser och har därmed haft goda möjligheter till styrning och kontroll.
Balansräkningen
Kundfordringarna uppgår till 15 tkr. Samtliga bedöms som säkra fordringar och är eller
kommer regleras under 2020.

Andra fordringar om 59 tkr är periodiseringsposter för förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter som kommer regleras under 2020.
Våra likvida medel om 1 371 tkr finns på två konton hos Swedbank. Efter den planerade
avsättningen till Valfond 2022 har vi redan nu kunnat samla ekonomiska medel om 603 tkr
inför valet 2022.
Det fria egna kapitalet är kraftigt förstärkt, det uppgår vid årets slut till 527 tkr och ska
ses som reserv inför framtiden.
Övriga skulder om 254 tkr utgörs till större delen av semesterlöneskuld och upplupna
skatter.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE LIBERALERNA I REGION SKÅNE 2019
Regiongruppen
Den liberala gruppen i regionfullmäktige har bestått av följande ledamöter år 2019:
Ordinarie: Louise Eklund, Cristina Glad, Åsa Holmén, Henrik Silfverstolpe, Karl-Philip
Nilsson, Christer Sörliden, Gilbert Tribo, Inger Tolsved Rosenkvist, Camilla Mårtensen,
Åke Andrén-Sandberg.
Ersättare: Torbjörn Ekelund, Susanne Bäckman, Louise Stjernquist, Måns Weimarck,
Malin Henriksson och Ewa Bertz.
Under 2019 har regiongruppens arbete i huvudsak inriktats på att bekanta sig i sina nämnder och styrelser och driva liberal politik tillsammans med Alliansen i Skåne.
Följande förändringar har skett i regiongruppen:
• Fredrik Sjögren ny ordförande i Folkhälsoberedningen och ledamot i regionala utvecklingsnämnden
• Henriks Silfverstolpe ny ersättare i Trelleborg lasaretts sjukhusstyrelse
• Louise Stjernquist ny ersättare i Landskrona lasaretts sjukhusstyrelse
Budget
Budgetförhandlingarna under våren 2019 ledde till ett flertal liberala vinningar för budget
2020:
• 250 miljoner kronor till primärvården
• 129 miljoner kronor för att främja innovation i regionen
• 22 miljoner kronor till ST-tjänster för att fler läkare ska kunna jobba inom Region
Skåne
• 44,5 miljoner kronor till utbildning av specialistsjuksköterskor och undersköterskor
• Fler ska få tillgång till fast läkarkontakt
• Förslag ska tas fram på åtgärder så att slutenvårdnaden av psykiskt funktionshindrade
som är multisjuka kan fungera bättre
Hänt i regionen
Nedan finns en sammanfattning av viktiga händelser i Region Skånes verksamhet under
2019.
Nytt biljettsystem - Skånetrafiken introducerade sitt nya biljettsystem i december 2019.
Huvudförändringen är att jojo-kortet försvinner och större fokus läggs på att använda mobilappen, vilket upprört många äldre och föräldrar till yngre barn utan telefon. Det finns
även ett kort man kan ladda med biljetter, eller blippa sitt betalkort i bussen.
Organiserad PSA – test - Region Skåne har utvecklat ett digitalt arbetssätt, där det utifrån
PSA-värdet ska sorteras information kring vad som ska hända när det gäller uppföljning
och utredning. Även Region Västra Götaland har valt att ansluta sig till projektet. Från och
med våren 2020 kommer 2000 tusen män i Skåne att kallas till testning.
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Firade 20 år - År 2019 firade Region Skåne 20 år.
Primärvården Skåne Online - Sommaren 2019 introducerades den nya tjänsten, Primärvården Skåne online. Tjänsten riktar sig till vuxna och barn som har lättare medicinska
besvär, till exempel hudbesvär, allergi eller luftvägsinfektion. Efter att ha fyllt i ett formulär
på vårdcentralens webbplats får patienten snabbt svar från en sjuksköterska eller läkare
med bedömning, råd och eventuellt recept. Om det inte räcker med ett digitalt besök
ordnas tid för ett fysiskt besök på den vårdcentral där patienten är listad, för att ge en
sammanhållen och säker vård.
Trygghetssamtal - 2019 initierades s.k. trygghetssamtal mellan sju partier i regionen för
att diskutera åtgärder för att minska den upplevda otryggheten. Region Skåne har som
arbetsgivare ett ansvar att se till att alla som jobbar eller söker sig till oss känner sig trygga i
vår region. Samtalen kommer fortskrida under 2020
FORTH - Regionstyrelsen fattade beslut 2019 om att godkänna inriktning och medelstilldelning för Hässleholms sjukhusområde i enlighet med regionfullmäktiges beslut 2019-0617, samt att beakta bygginvestering och utrustningsinvestering i kommande budgetar.
Beslutet är ett viktigt steg på vägen framåt för Framtidens Ortopedi i Hässleholm –
FORTH. Ortopediverksamheten på Hässleholms sjukhus är en av de största i Sverige, och
när projektet står klart kommer man bland annat att ha en ny byggnad på totalt 23 000
kvm med 6 operationssalar, 28 undersöknings- och mottagningsrum, 8 vårdplatser och 30
postop-platser samt en servicecentral.
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Helsingborgs lasarett - Under 2019 satte Region Skåne stopp för sjukhusbygget i Helsingborg. Problemen med att bygga om Helsingborgs lasarett och samtidigt bedriva akutsjukvård hade blivit så stora att sjukhusledningen nu trycker på pausknappen. Det innebär
att bara den pågående renoveringen av norra flygeln med entréområdet och källarplanet på
nya sjukhusbyggnaden vid Södra Stenbocksgatan kommer att färdigställas just nu. Detta
arbete ska vara helt klart om två år.
Kapacitetsbrist i Skåne på elnäten - Kapacitetsbristen i de skånska elnäten hotar tillväxt
och den gröna omställningen. Företag som Pågen i Malmö och Polykemi i Ystad har under
2019 meddelat att de ser svårigheter med att expandera på grund av bristande tillgång på
el. På temat arrangerade regionrådet Louise Eklund ett elseminarium där bl.a. VD:n för
E.on och företrädare för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren deltog i diskussionerna.
Framtidens hälsosystem - Under 2019 beslöt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsätta
en parlamentarisk styrgrupp för att arbeta med en färdplan för den skånska hälso- och
sjukvården. Planen ska tydliggöra hur de befintliga resurserna ska användas på bästa sätt
under den närmaste tioårsperioden. Den ska utgöra en regiongemensam plattform och
lägga grunden för en tydlig styrning mot bättre befolkningshälsa, bättre upplevelse för patient och medarbetare, ökad tillgänglighet, bättre kvalitet och effektivare processer. Arbetet
har fortlöpt under hela 2019 och färdplanen ska fastställas av regionfullmäktige under april
2020.
Riktade hälsosamtal - 2019 beslöt hälso- och sjukvårdsnämnden att införa riktade
hälsosamtal, som genomförs under våren 2020. Inledningsvis deltar tio vårdcentraler och
erbjudandet riktar sig till 40-åringar. Efter piloten är tanken att alla skåningar i vissa åldersgrupper erbjudas samtal. Riktade hälsosamtal är en metod för att identifiera ohälsosamma
levnadsvanor för att kunna erbjuda stöd till förändring och därmed förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes i befolkningen.
Regional utveckling samlar påverkansarbetet - RUN samlar allt påverkansarbete under

”externa relationer”. Detta för att bli effektivare att nå våra mål. Så oavsett om man jobbar
mot Bryssel eller Stockholm ska det vara tydligt vilka mål man jobbar mot. Som konsekvens tillsätter RUN nu ”kontor” i Stockholm. Rekrytering pågår.
Elvägar i Skåne - En vägsträcka som kan ladda elfordon under färd ska byggas och testas
i Lund. Bakom initiativet bakom initiativet ligger Innovation Skåne där Louise Eklund
är ordförande. Det är en kilometer av Getingevägen, inte långt från stadskärnan i Lund,
som kommer att bli elväg, från vilken elfordon kan ladda batterierna både när de kör och
står stilla. Elvägen börjar byggas första kvartalet 2020 och hela projektet kommer att pågå
under tre års tid.
Detta är en stor liberal framgång, då vi driver elektrifiering av vägar. I maj 2020 väntas en
stor konferens.
Sydkustleden - Sveriges tredje nationella cykelled Sydkustleden, som är 260 km lång och
sträcker sig från Simrishamn till Helsingborg invigdes i juni 2019.
En vanlig dag i Region Skåne...
... föds 43 barn
... flyttar 120 personer till och 82 från Skåne
... avlider 33 skåningar
... blir vi 48 fler skåningar
... är 189 nationaliteter representerade bland skåningarna

Ä9. Bokslut och revisionsberättelse
Bokslut
Komplett bokslut finns att tillgå via Skåneförbundet och kommer även att redovisas i sin
helhet på årsmötet.
Revisionsberättelse
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltningsberättelse
för år 2019. Det är styrelsen, som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av
vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden
i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med
föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.
• Vi tillstyrker att styrelsen och dess övriga förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.
• Vi tillstyrker att föreningens årsredovisning för 2019 godkänns. Den är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed.
Malmö 2020-02-26
Anneli Bojesson 			

Urban Fasth
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Ä14-15. Valärenden
Ä 15. Nominering och val för tiden intill nästa årsmöte av:
a) förbundsordförande		
Strandberg, Torkild			

(omval)

b) vice förbundsordförande
				

(omval)
(omval)

Eklund, Louise - 1:e vice ordförande
Tolsved Rosenkvist, Inger - 2:e vice ordf.

c) övriga ordinarie ledamöter
Bäckman, Susanne			
(omval)
av förbundsstyrelsen		Ekelund, Torbjörn			(omval)
				Lind, Per-Olof 				(nyval)
				Mårtensen, Camilla			(omval)
				Nilsson, Karl Philip			(omval)
				Ramel Andersson, Charlotte		(omval)
				Silfverstolpe, Henrik			(omval)
				Schmidt, Olle				(omval)
				Sörliden, Christer				(omval)
				Tejera, Daniél				(omval)
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d) eventuella ersättare 		
1. Kursar, Roko				
(nyval)
i förbundsstyrelsen		
2. Lingebrant, Kerstin 			
(omval)
				3. Pilemalm, Sandra 			(omval)
				4. Olsson Enochson, Agneta 		(nyval)
				5. Danielsson, Kamilla 			(nyval)
				6. Kesimar, Marie 			(omval)
e) revisorer och			Bojesson, Anneli				(omval)
ersättare för dessa		Fasth, Urban				(omval)
				Branzén, Karl (ersättare)			(nyval)
f) ombud och ersättare till
Barnes, Cecilia (Lund)
Liberalernas landsmöte		
Bäckman, Susanne (Bromölla)
				Cnattingius, Anders (Vellinge)
				Ekelund, Torbjörn (Svalöv)
				Eklund, Louise (Malmö)
				Glad, Cristina (Malmö)
				Jansson, Frida (Malmö/LUF)
				Kursar, Roko (Malmö)
				Månsson, Pierre (Kristianstad)
				Mårtensen, Camilla (Kävlinge)
				Nilsson, Karl Philip (Landskrona/LUF)
				Nylander, Christer (Kristianstad)
				Olsson Enochsson, Agneta (Hässleholm)
				Persson, Mats (Lund)
				Pileman, Sandra (Lomma)
				Ramel-Andersson, Charlotte (Sjöbo)
				Sandberg, Philip (Lund)
				Strandberg, Torkild (Landskrona)
				Tejera, Daniél (Kristianstad)
				Tolsved Rosenkvist, Inger (Lund)
				Tribo, Gilbert (Kristianstad)
				Widman, Allan (Malmö)
				Winberg Nordström, Maria (Helsingborg)
			
				

				Ersättare
				1. Fasth, Urban (Ystad)
				2. Eklund, Linda (Malmö)
				3. Thorsell, Henrik (Vellinge)
				4. Barnes, Robert (Lund)
				5. Wettergren, Sara (Malmö)
				
6. Dojcinovic J, Jelena (Landskrona)
				
7. Zoric Persson, Christina (Lund)
				8. Fagerhov, Margareta (Helsingborg)
				9. Werne, Alexander (Malmö)
				10. Nurmi, Kim (Kristianstad)
				11. Bååth, Anette (Kävlinge)
				12. Hedendahl, William (Malmö)
				13. Johansson, Andreas (Vellinge)
				14. Karlsson, Roger (Staffanstorp)
				15. Malmberg, Amanda (Malmö)
				16. Stjernquist, Louise (Höganäs)
				17. Dahlgren, Mikael (Vellinge)
				18. Starow, Niklas (Lomma)
				19. Streiffert, Göran (Malmö)
				20. Savonius, Ursula (Lund)
				21. Karlsson, Christoffer (Lund)
g) ombud och ersättare till
Acketoft, Tina (Höganäs)
Liberalernas partiråd		
Eklund, Louise (Malmö)
				Månsson, Pierre (Kristianstad)
				Nylander, Christer (Kristianstad)
				Persson, Mats (Lund)
				Sandberg, Philip (Lund)
				Strandberg, Torkild (Landskrona)
				Tribo, Gilbert (Kristianstad)
				Widman, Allan (Malmö)
				Ersättare
				
1. Winberg Nordström, Maria (Helsingborg)
				2. Wettergren, Sara (Malmö)
				3. Mårtensen, Camilla (Kävlinge)
				4. Ekelund, Torbjörn (Svalöv)
				5. Tejera, Daniél (Kristianstad)
				6. Chrisander, Simon (Malmö)
h) ordförande och övriga 		
Caj-Åke Andersson (Sjöbo), ordförande
ledamöter i valberedningen
Cristina Glad (Malmö)
				Karin Ohlsson Lindström (Ystad)
				Pierre Månsson (Kristianstad)
				Christer Wallström, Lund
				Irene Dahl, Klippan
i) övriga eventuellt förekommande val
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