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Närvarande vid årsmötet: 
Anna Ask, Carina Elmqvist, Henrik Johansson, Marcus Andersson, Pierre Kördel och Sven Åsheden.

1.  Öppnande: Mötet inleddes med att ordföranden Sven Åsheden hälsade alla välkomna och 
 förklarade årsmötet öppnat.

2.  Val av ordförande vid mötet: Henrik Johansson

3.  Val av sekreterare vid mötet: Sven Åsheden

4.  Val av person som skall justera mötets protokoll: Anna Ask

5.  Fråga om mötet blivit i laga ordning utlyst: Kallelsen godkändes och årsmötet ansåg att mötet   
 var behörigen utlyst.

6.  Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes av årsmötet.

7.  Ekonomisk redogörelse / årsberättelse: Godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

8.  Revisorns berättelse: Revisorns berättelse föredrogs. Årsmötet beslutade att fastställa stiftelsens   
 resultat- och balansräkning för 2018.

9.  Ansvarsfrihet för styrelsen: Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för  verksamhets-
 året 2018.

10.   Val av ordförande i Blåljusstiftelsen för en tid av två år: Sven Åsheden

11.  Val av revisor för en tid av två år: Till revisor valdes Staffan Svedin / HQV Stockholm AB

12.  Val av valberedning: Lars Hansson.

13.  Information om arbeten under 2018: 
	 ►	Önskeambulansen.  
 En lång tvist har pågått mellan föreningen Önskeambulansen i Blekinge och Blåljusstiftelsen. 
 Frågan har gällt vem av de två som äger rättigheterna till varumärket och logotypen Önskeambulansen  
 Din önskan - Vårt uppdrag.
 
 Bakgrund: Ordet ”Önskeambulansen” har sitt ursprung i en artikel i tidningen Samverkan 112, nr 3   
 2010. Chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen är Blåljusstiftelsens ordförande Sven Åsheden.  
 Anna Ask, en av Blåljusstiftelsens stiftare, tog 2011 initiativ till bildandet av Önskeambulansen ideell   
 förening, 802459-5889, i Blekinge län. 
 Båda har under flera år arbetat för att idén ska spridas nationellt. Blåljusstiftelsens ändamål är bland   
 annat att bedriva hjälpverksamhet till behövande för att öka deras livskvalitet = ”Önskeambulans”.
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 Blåljusstiftelsen och tidningen Samverkan 112 ville ge Önskeambulansprojektet en rejäl nationell knuff  
 framåt. Blåljusstiftelsens professionalitet och kontaktnät har en stor förmåga att klara detta.
 Blåljusstiftelsens enda syfte och mål var att ekonomiskt stödja och hjälpa enligt stiftelsens stadgar. Det  
 fanns inga andra syften än att hjälpa! Föreningen Önskeambulansen hade inte lyckats sprida denna fan- 
 tastiska idé runtom i Sverige, från Skåne i söder till Norrbotten i norr, under sina sju (7) verksamma år. 
 
 2018-03-27 erhöll Blåljusstiftelsen registreringsbevis för varumärket Önskeambulansen Din önskan - Vårt  
 uppdrag från Patent- och registreringsverket. Någon månad senare initierade den ideella förening   
 Önskeambulansen en tvist med en irriterad, hätsk och formellt nedsättande ton inklusive personliga på 
 hopp. Ett personligt och förklarande möte avvisade föreningens talespersoner å det bestämdaste. 
 2018-06-25 valde föreningen Önskeambulansen att starta ett invändningsärende hos Patent- och registrer-
 ingsverket via advokat i Karlshamn. 
 2018-08-25 besvarade och bestred Blåljusstiftelsen föreningens invändning. Utan advokathjälp.
 2018-10-29 inkom ytterligare en invändning (6 A4-sidor) från föreningen Önskeambulansens advokat.
 2019-03-21 avgjorde Patent- och registreringsverkets Design- och varumärkesavdelningen ärendet på det  
 material som givits in av Önskeambulansen och Blåljusstiftelsen.
 
 PRVs beslut: Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen från Önskeambulansen Ideell  
 förening med stöd av 2 kap. 29 § varumärkeslagen (2010:1877). 
 Konklusion: Blåljuspersonalens Insamlingsstiftelse begick alltså inte något fel när stiftelsen ansökte om  
 varumärkesskydd för varu namnet Önskeambulansen. 
 Blåljusstiftelsens beslut: Föreningen Önskeambulansens beteende på stiftelsens utsträckt hand kändes  
 förvånande.
 Mot denna bakgrund valde stiftelsen att under våren 2019 i avtalsform överlåta samtliga rättigheter till  
 Önskeambulansen ideell förening, 802459-5889. 
 Punkt 3 i avtalet. Samsyn om fortsatt verksamhet.”Parterna är införstådda med att vardera parten har  
 för avsikt att fortsättningsvis bedriva liknande verksamheter med den begränsningen för Blåljusstiftelsen  
 att så ej får ske under de härmed överlåtna varumärkena eller därmed förväxlingsbara kännetecken och  
 inte heller inom Blekinge län.
 Parterna är slutligen överens om att det övergripande syftet med parternas respektive verksamheter är att  
 hjälpa sjuka och behövande människor och att detta syfte bäst gagnas av att Blåljusstiftelsen och Önske- 
 am bulansen ideell förening söker samverka i samförstånd och undviker att motarbeta och försvåra för  
 varandras verksamheter samt att inte sprida information om den andra parten i nedsättande syfte”
 Blåljusstiftelsens eventuellt liknande verksamhet ska administreras av Anna Ask och Sven Åsheden.
 
 ►	90-konto.
 Blåljuspersonalens insamlingsstiftelse har ansökt hos Svensk Insamlingskontroll om 90-konto. Svensk   
 Insamlingskontroll avslog ansökan. 
 Blåljusstiftelsens beslut: Stiftelsen ska snarast skriva om och anpassa stadgarna till Svensk Insamlings- 
 kontrolls regelverk. Uppdraget går till revisor Staffan Svedin.

 ►	Skatteverket - Mervärdesskatt.
 Stiftelsen har ansökat om att bli registrerad för mervärdesskatt. Utgångspunkten för registrering till mer 
 värdesskatt är att stiftelsen bedriver ekonomisk verksamhet. Stiftelsen säljer inte några produkter eller   
 tjänster idag. Skatteverket beslutar av detta skäl att inte registrera stiftelsen till mervärdesskatt.

 ►	Skatteverket - Arbetsgivarregistrering.
 Då stiftelsen för närvarande inte har någon anställd så saknas skäl att bli registrerad som arbetsgivare. 
 Stiftelsen har möjlighet att inkomma med ny ansökan, när någon person blir anställd. Blåljusstiftelsen 
 kan vara arbetsgivare för både anställda, uppdragstagare och näringsidkare.
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