
 
 

 
Protokoll för vid ordinarie föreningsstämma med ASCRO organisationsnummer 802466–0972 
 
Tid: 31 mars 2020; 16:00 – 17:00 
Plats: Webex/Telefon 
 
 
1. Årsmötet öppnas av styrelsemedlem Hedda Magnusson.  

2. Val av ordförande vid stämman och val av justerare tillika rösträknare att tillsammans med 

stämmans ordförande justera protokollet.  

Helena Andersson utses till ordförande för årsstämman.  

Helena Lüning och Ola Hasselgren utses till justerare av protokollet samt rösträknare om så skulle 

behövas.  

3. Anmälan av sekreterare:  

Hedda Magnusson utses till sekreterare för föreningsstämman.  

4. Upprättande och justering av röstlängd:  

Se bilaga 1. Personer markerade med fet stil är representanter med rösträtt på årsstämman. 

Röstlängden godkänns av mötet.  

5. Frågan om föreningsstämman är utlyst i behörig ordning.  

Mötet bekräftar att föreningsstämman utlysts korrekt.  

6. Styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning) 

Helena Lüning går igenom verksamhetsberättelsen och Hedda Magnusson går igenom årsrapporten. 

Dessa har skickats ut till medlemmarna innan mötet och kommer att arkiveras med protokollet.  

7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.  

Mötet beslutar att fastställa resultat och balansräkningen.  

8. Beslut om hur behållningen enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.  

Överskott överförs till nästa års budget.  

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.  

Mötet beviljar ansvarsfrihet.  

10. Valberedningens förslag till styrelse. 

Joacim redovisar valberedningens arbete och förslag:  

Avgående ledamöter avtackas.  

(Hedda Magnusson och Helena Lüning sitter kvar på mandat som löper ett år till.) 
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Förslag på nya ledamöter:  

Erik Olaisson, SCRO  

Fredrik Hansson, CTC  

Jan Hellqvist, KLIFO/Symbiotec  

Martina Stenerdal, PPD  

Förslag på styrelseordförande:  

Helena Lüning, ICON  

12. Val av ordförande och övriga ledamöter att utgöra styrelse.  

Alla av valberedningen föreslagna kandidater väljs av mötet, en och en.  

Mandatperioden för dessa är två år.   

Helena Lüning väljs av föreningsstämman som ordförande för ASCRO för verksamhetsåret 2020.   

13. Val av två ledamöter att utgöra valberedning. 

Till valberedning väljs Joachim Folkesson och Ulrika Hammarström Lüllmaa för tiden fram till nästa 

föreningsstämma.  

14. Uppdatering verksamhetsplan för 2020.  

Kort presentation av Hedda och Helena utifrån den preliminära budgeten. ASCRO kommer att arbeta 

vidare i de forum och grupperingar där vi redan är representerade in om LIF och VR/Kliniska Studier 

Sverige. Det finns även planer på att återuppta arbetet med en kartläggning av CRO-branschen i Sverige. 

Detaljerad plan fastställs av ny styrelse efter att den har konstituerat sig.  

17. Övriga frågor. 

Joacim Folkesson presenterar ett förslag som diskuteras för att uppdatera stadgarna så att styrelsens 

sammansättning kan bli mer flexibel och mindre känslig för avhopp och oväntad omsättning.  

18. Stämmans avslutande.  

Föreningsstämman avslutas av mötesordföranden Helena Andersson.  

 

_____________________________   ____________________________ 
Protokollförare      Ordförande vid föreningsstämman 
  
  
 
_____________________________   ____________________________  
Justerare 1      Justerare 2 
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Bilaga 1: Närvarolista/röstlängd: 

Helena Andersson, IQVIA 

Helena Lüning, ICON 

Iona Skilving, Parexel (ersätter Heidi)  

Hedda Magnusson, Syneos Health 

Anna Lundberg, Covance 

Martina Stenerdal, PPD 

Jan Hellqvist, KLIFO 

Ulrika Heldestad, SCRO 

Mario Clementi, A+ Science 

Ewa Lindqvist, PRA Science 

Ola Hasselgren, Link2Trials 

Ulrika Hammarström Lüllmaa , SCRO, valberedning 

Joacim Folkesson, IQVIA, valberedning 

Mirjam Goedkoop, IQVIA  

Maria Helou, IQVIA 

Ida Lindblad, IQVIA 

Sara Lundin, IQVIA 

Annesofie Holmborn, PPD 

Erik Olaisson, SCRO  

Elisabeth Trost, Syneos Health 
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