
 

Dagordning UA Väst årsmöte 2023  
 
1§ Mötets öppnande  
2§ Fastställande av röstlängd   
3§ Val av  
- Mötesordförande:   
- Mötessekreterare:   
- Justerare:   
- Rösträknare:   
4§ Årsmötets giltighet   
5§ Godkännande av dagordning  
6§ Genomgång av verksamhetsredovisning och ekonomi det gångna året   
7§ Styrelsens ansvarsfrihet   
8§ Behandling av motioner   
9§ Fastställande av verksamhetsplan   
10§ Fastställande av stadgar   
11§ Förslag till rambudget kommande året   
12§ Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter till styrelsen   
13§ Val av ordförande   
14§ Val av ledamöter, varav en kassör   
15§ Val av suppleanter   
16§ Val av ledamöter till valberedningen   
17§ Val av revisor   
18§ Val av representanter på RÖ (utgår 2023 då riksöverläggning endast sker jämna år)  
19§ Mötets avslutande  
  
 

Verksamhetsredovisning för 2022 UA VÄST  

  
UA Väst är en förening inom riksförbundet Unga Allergiker. Vi är en förening som arbetar för 
unga, av unga.  Vi ordnar aktiviteter för våra medlemmar som vi tycker är kul och 
utvecklande. Vi vill att alla ska kunna hänga med och inte behöva tänka på sina allergier. 
Föreningens styrelse väljs på årsmötet.   
Vi arbetar efter våra antagna stadgar och vår verksamhetsplan som antas på årsmötet.  
 

Verksamhetsberättelse  

  
Styrelsen  
I styrelsen 2022 ingick:  
Poster  Namn  Födelsedata  
Ordförande  Oskar Åstrand  20050530  
Ledamot  Molly Ekdahl  20020421  
Ledamot  Gunnar Hellman  20050907  



Kassör   Sofia Lindgårde  19970825  

Ledamot  Kimberlie Claesdotter  19960321  

  
  
Verksamhet vi har bedrivit  
Under 2022 har vi haft:  
 3 styrelsemöten: 1x Årsmöte + konstituerande möte, 2x Styrelsemöten  
 1 fysisk medlemsaktivitet: Lisbergsbesök 22/10-22  
 1 digital medlemsaktivitet: Digitalt bak med UA Värmland och UA Skåne  
  
Verksamhetsåret 2022  
Mars: Digitalt årsmöte + konstituerande möte med styrelsen  
September: Digitalt bak tillsammans med UA Värmland & UA Skåne  
Oktober: Lisbergsbesök, tillsammans med UA Värmland och UA Skåne. Se bild nedan.  
November: Styrelsemöte  
December: Styrelsemöte  
 

  
  
Medlemsantal  
Medlemsantalet i Unga Allergiker Väst, under året 2022 var totalt 234 stycken varav 210 är 
mellan 6 år och 25 år vilket är de individer vi får bidrag för från MUCF.  
Vår lokalförening tillhör Riksförbundet Unga Allergiker, av vilka vi får vårt ekonomiska 
bidrag.  
Datum: 20/1-23  
  
____________________________  ____________________________  
  
Namnförtydligande    Namnförtydligande
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Sofia Lindgårde (Jan 20, 2023 17:49 GMT+1)
Sofia Lindgårde

Sofia Lindgårde
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Ekonomisk redovisning 2022 UA Väst  

  
Föreningens UA Västs bankkonto har sedan ett ovisst antal år varit spärrat då Swedbank har 
velat ändra kontonumret från ett så kallat “bankinternt nummer” till föreningens 
organisationsnummer.  För detta har de dock bett om ett antal dokument som föreningen 
upprepat skickat in, men fått underkända av banken flertalet månader senare, varpå nya 
instruktioner följt. Då UA Västs konto p.g.a. detta har varit spärrat har föreningen verkat 
genom att söka och redovisa projektbidrag till och från Riksförbundet Unga Allergiker.  
 
Intäkter 2022  
Inkomster  Summa  
Verksamhetsbidrag  0  
Stiftelse/fondbidrag, projektbidrag, insamling  5050  
Andra inkomster (specificera)  0  
Totalt  5050  
  
Utgifter 2022  
Kostnader  Summa  
Bankkostnad  0   
Administration  0  
Verksamhetskostnader  3622  
Andra kostnader/Återbetalt projektbidrag   1428  
Totalt  5050  
  
Sparade medel från tidigare år: 10 028,64 kr  
Denna summa bygger på 2020 banksaldo då bankkontot är låst från okänt datum. Överbliven 
summa från projektbidrag år 2022 har återbetalats.   
Totalt kvar per 2022-12-31: 10 028,65   
 
Slutord  
Utgifterna respektive inkomsterna bygger på besöket på Liseberg, efter en ”budgetering” på 
fler individer än det verkliga antalet deltagare. Detta gjorde att de resterande ansökta 
pengarna betalades tillbaka till riksorganisationen.   
  
Datum:   
 
________________________________  ________________________________  
Underskrift    Underskrift   
 
________________________________ ________________________________  
Namnförtydligande  Namnförtydligande  
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Förslag på verksamhetsplan 2023 
UA VÄST 
 
Medlemmar 
UA Väst är en lokalförening under riksförbundet Unga Allergiker som är en ungdomsorganisation av 
och för barn och ungdomar med astma och allergi. Vår uppgift är därför att samla människor mellan 
6 och 29 år som medlemmar i organisationen. Vi ska bedriva verksamhet av och för barn och 
ungdomar på unga allergikers villkor där alla har lika värde.  

Under året kommer vi att verka för att värva fler medlemmar till vår lokalförening genom att sprida 
information om Unga Allergiker. 

Vårt mål är att vid början av nästa år ha ökat medlemsantalet med 10 stycken nya medlemmar.  

 

Styrelsen 
Styrelsen ska under året hålla 3 möten och vid varje möte följa upp ekonomin och verksamheten. 

Aktiviteter 
Under året utför föreningen 2 aktiviteter för medlemmar i föreningen.  

Följande är förslag på aktiviteter som föreningen kan genomföras under året:  

• Paintball 
• Laserdome  
• Bowling 
• Gokart 
• Liseberg 

Information 
Information om aktiviteter och liknande ska ske genom mailutskick, nyheter på Unga Allergikers 
hemsida och på Unga Allergikers Instagram. I viss mån även postutskick och Facebook inlägg när det 
är befogat. 

 

Påverkansarbete 
UA Väst ska verka för att sprida information om Unga Allergikers verksamhet. Föreningen tar alla 
tillfällen i akt att visa sig och informera om astma och allergi. Föreningen ska även försöka vara en 
hjälpande hand för olika projekt eller kampanjer som drivs av Unga Allergiker. 

 

 



Rambudget  
  

Intäkter 

Verksamhetsbidrag Unga Allergiker: 3000SEK + 2000SEK 

Annat bidrag (Bidragsansökan): 10 000SEK 

Deltagaravgifter: 0 SEK 

Utgifter 

Bankkostnader 

Medlemsverksamhet: 10 000SEK  

Styrelsemöten: 5000 SEK (Utrymme för utbildning m.m.) 
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