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 Protokoll för extra årsmöte  
11 september 2016 

12:00-13.00 
 
 
 

Årsmötets öppnande § 1 Föreningens vice ordförande Peter Sidlund Ponkala hälsar alla 
närvarande välkomna till det extra årsmötet och förklarar 
årsmötet öppnat. 

   
Fastställande av 
röstlängd 

§ 2 Vice ordförande Peter Sidlund Ponkala informerar att det i 
kallelsen till mötet har blivit fel i punkt nummer 2. Han 
föreslår att punkten iställer för ”Fastställande av dagordning” 
ska vara ”Fastställande av röstlängd”. Årsmötet beslutar att 
göra enligt Peters förslag.  
 
Efter denna ändring beslutar årsmötet att fastställa 
röstlängden till 17 personer.  

   
Fråga om årsmötet är 
stadgeenligt utlyst 

§ 3 Årsmötet beslutar att det extra årsmötet är stadgeenligt utlyst. 

   
Val av 
årsmötespresidium 

§ 4  

   
a) mötesordförande  Årsmötet beslutar att välja Amanda Netscher till ordförande 

för det extra årsmötet. 
   
b) mötessekreterare  Årsmötet beslutar att välja Julle Bergenholtz till sekreterare för 

det extra årsmötet. 

   
c) protokolljusterare  Årsmötet beslutar att välja Thora L. Norgård och Kjell 

Öhman till protokolljusterare. 
   
d) rösträknare  Årsmötet beslutar att välja Thora L. Norgård och Kjell 

Öhman till rösträknare. 
   
Fastställande av 
dagordningen 

§ 5 Årsmötet beslutar att ändra punkt 2 ”Fastställande av 
dagordning” till ”Fastställande av röstlängd” samt att låta 
punkt 8 ”Val av kompletterande ledamöter till 
valberedningen” utgå, till följd av att behovet av punkten vid 
årsmötet inte längre fanns. 

   
Val av ledamöter 
 

§ 6 Valberedningen presenterar sitt förslag till nya ledamöter, som 
de föreslår ska vara av samma storlek i antal ordinarie 
ledamöter som vid årsmötet 2016 (11 personer). 

Årsmötet beslutar att uppdatera röstlängden till 22 personer.  

Inga övriga förslag till ledamöter presenteras. 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att 
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fyllnadsvälja Yaminna Nefzi (till och med årsmötet 2018), 
Joanna Mellquist (till och med årsmötet 2018) samt Thora L. 
Norgård (till och med årsmötet 2017) till ordinarie 
styrelseledamöter. 

Val av suppleanter § 7 Valberedningen presenterar sitt förslag på styrelsesuppleanter 
inför årsmötet, där valberedningen föreslår fem personer. 

Inga övriga förslag till ledamöter presenteras. 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att 
fyllnadsvälja Elin Danielsson, Jón Alaiwan, Noora Alsabek, 
Saga Becker samt Sandra Johansdotter till suppleanter, alla 
fram till årsmötet 2017. 

   
Val av kompletterande 
ledamöter till 
valberedningen 

§ 8 Utgår. 

   
Övriga frågor (ej 
beslutsfrågor) 

§ 9 Styrelsens vice ordförande Peter Sidlund Ponkala avtackar 
Zack Mirani, Samsiden Kan och Johanna Grant Axén för 
deras arbete i RFSL Stockholms styrelse. 
 
Åsa Öckerman informerar det extra årsmötet om ”Högdalen 
Pride”, som RFSL Stockholm arrangerar den 8 oktober. Hon 
uppmuntrar även de deltagande på det extra årsmötet att bli 
volontärer under Högdalen Pride.Åsa uppmanar 
medlemmarna att kontakta henne om de vill engagera sig i 
Högdalen Pride. 

   
Mötets avslutande § 10 Mötesordförande Amanda Netscher tackar för ett bra möte 

och allas närvaro. Därefter förklarade hon det extra årsmötet 
avslutat. 

 
 
 
 
Mötesordförande  Mötessekreterare  
Amanda Netscher  Julle Bergenholtz 
 
 
 
Justerare   Justerare 
Thora L. Norgård   Kjell Öhman 

 


