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Protokoll för årsmöte  

13 mars 2016 

14:00-18.00 
 
 
 

Årsmötets öppnande § 1 Föreningens ordförande Johanna Grant Axén hälsade 
välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

   

Fastställande av röstlängd § 2 Årsmötet fastställde röstlängden till 46 st röster. 

   

Fråga om årsmötet är 

stadgeenligt utlyst 

§ 3 Årsmötet beslutade att årsmötet är stadgeenligt utlyst. 

   

Val av årsmötespresidium § 4  

 

a) mötesordförande 

  
Årsmötet väljer Christian Valtersson till mötesordförande. 

   

b) mötessekreterare  Årsmötet väljer Viktoria Herjeryd till mötessekreterare. 

   

c) Val av protokolljusterare 

 

d) Val av rösträknare 

 Årsmötet väljer Sofia Nilses och Kim Nygren till 
protokolljusterare. 
 
Årsmötet väljer Sofia Nilses och Kim Nygren till rösträknare. 

   

Fastställande av 

dagordningen 

§ 5 Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag. 
 

   

Styrelsens verksamhets- 

och ekonomiska berättelse 

 

§ 6 Föreningens vice ordförande, Julle Bergenholtz, föredrog 
verksamhetsberättelsen.  
 
Föreningens kassör, Jenny Malmén, föredrog den ekonomiska 
berättelsen. 
 
Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen och den 
ekonomiska berättelsen till handlingarna. 
 

Revisorernas berättelse  § 7 Lena Johnson, föreningens auktoriserade revisor, föredrog sin 
revisionsberättelse. 
 
Lena Johnson föredrog även internrevisorernas, Richard 
Bexelius och Christian Antoni Möllerups, revisionsberättelse.  
 
Årsmötet beslutade att lägga båda revisionsberättelserna till 
handlingarna. 

   

Fastställande av resultat- 

och balansräkning 

§ 8 Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen 
enligt utskickat förslag.  
Årsmötet beslutade enligt utskickat förslag att årets resultat 
balanseras i ny räkning. 
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Fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen 

§ 9 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 

   

Propositioner  

A, Styrelseledamöters 

närvaro på styrelse-möten 

§ 10 

 

Fej Matti Ganebo Skantz föredrog styrelsens proposition 
”Styrelseledamöters närvaro på styrelsemöten”.  
 
Röstlängden justerades då två personer lämnat årsmötet och 
två nya personer har tillkommit kl 15:08. 
 
Nadja Zabehi uttryckte ett önskemål om att kunna ha mer 
information lättillgängligt om valberedningens arbete tidigare 
år. 
 
Lars Lingvall yrkar avslag till propositionen.  
 
Lars Lingvall lade även följande ändringsyrkande: 
 
”Styrelsens medlemmar förväntas närvara på styrelsens 
möten. Om en styrelsemedlem utan att i förväg anmäla 
frånvaro inte närvarar vid tre på varandra följande möten, 
fysiskt eller via hjälpmedel, kan styrelsen entlediga 
styrelsemedlemmen om minst tre fjärdedelar av samtliga 
styrelseledamöter röstar för detta.” 
 
Utskickat förslag på tillägg i stadgan ställdes mot Lars 
Lingvalls ändringsyrkande. 
 
Årsmötet biföll Lars Lingvalls ändringsyrkande. 
 
Lars Lingvalls ändringsyrkande ställdes sedan mot avslag. 
 
Årsmötet beslutade att avslå Lars Lingvalls ändringsyrkande.  
Inga ändringar i stadgarna bifölls under dagordningspunkten. 
 

   

Motioner § 11 Inga motioner har inkommit till årsmötet. 
 

   

Fastställande av 

verksamhetsplan och 

budget för verksamhetsåret 

§ 12 Johanna Grant Axén föredrog styrelsens förslag till 
verksamhetsplan. 
 
Jenny Malmén föredrog styrelsens förslag till budget. 
 
Röstlängden justerades till 42 st röster kl 15:48. 
 
Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till 
verksamhetsplan.  
 
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till budget. 
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Val 

 

§ 13  

a) Styrelse  Valberedningen redogjorde för sitt förslag till styrelse och 
antal ledamöter i styrelsen. Inga övriga nomineringar har 
inkommit.  
 
Fej Matti Ganebo Skantz, Åsa Öckerman och Moa 
Björnemalm (RFSL Ungdom Östs representant) är redan 
invalda. 
 

 i) fastställande av 

mandatperiod och antalet 

ledamöter i styrelsen 

 

 Fastställd mandatperiod står inom parentes på resp. vald 
person. 
 
Årsmötet beslutade att fastställa antalet ledamöter i styrelsen 
till 11 st. 
 

 ii) Ordförande 

 

 

iii) Vice ordförande 

 Årsmötet beslutade att välja Andrés Esteche till ordförande 
(nyval 1 år). 
 
Årsmötet beslutade att välja Peter Sidlund Ponkala 
(fyllnadsval 1 år) och Johanna Grant Axén (fyllnadsval 1 år) 
till vice ordföranden. 

 

iv) Kassör 

 

  
Årsmötet beslutade att välja Jenny Malmén till kassör (omval 
1 år). 
 

 v) Övriga ordinarie 

ledamöter 

 

 

vi) Ersättare 

 

  Årsmötet beslutade att välja Patrik Eriksson (omval 2 år), 
Mats Christiansen (omval 2 år), Tijan Kandeh (omval 2 år) 
och Zack Mirani (nyval 2 år) till ordinarie ledamöter. 
 
Årsmötet beslutade att inte välja några ersättare till styrelsen. 

b) Kongressombud 

 

 Årsmötet beslutade att välja Andrés Esteche, Kajsa Viksten, 
Fej Matti Ganebo Skantz, Grace Jobe, Jenny Malmén, 
Johanna Grant Axén, Justine Balagabe, Kim Nygren, Peter 
Sidlund Ponkala och Tijan Kandeh till kongressombud på 
RFSL:s kongress i maj 2016.  
 
Valberedningen yrkande att ge styrelsen mandat att 
fyllnadsvälja de tre platser som är vakanta. Årsmötet biföll 
valberedningen yrkande. 
 
Jenny Malmén yrkar att styrelsen får mandat att fyllnadsvälja 
kongressombud om fler vakanser uppstår. Årsmötet biföll 
Jennys yrkande. 
 

c) Valberedning 

 

  Johanna Grant Axén redovisar nomineringar till 
valberedning, som styrelsen har tagit emot.  
 
 
Årsmötet beslutar att välja Micke Seid (omval), Julia 
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Denkiewicz (omval) och Sofia Nilses (nyval) till ledamöter i 
valberedningen.  
 
Sofia Nilses valdes till sammankallande för valberedningen.  
 
Årsmötet valde Elma Jakupovic till suppleant. 
 

d) Revisorer  Årsmötet beslutade att välja Lena Johnson, Grant Thornton, 
till auktoriserad revisor (omval 1 år), och Christian Antoni 
Möllerup (omval 1 år) till verksamhetsrevisor. 
  

e) Eventuella arbetsgrupper 

och övriga förtroendevalda 

 Inga val fanns på denna dagordningspunkt. 

   

Övriga frågor (ej 

beslutsfrågor) 

§ 14  Inga övriga frågor fanns. En synpunkt inkom att ge styrelsen 
i uppdrag att se över källsorteringen i lokalen. 

   

Mötets avslutande § 15  Den avgående ordföranden Johanna Grant Axén tackar den 
avgående styrelsen och valberedningen för arbetet under det 
gångna året. 
 
Den nyvalda ordföranden Andrés Esteche tackar för 
förtroendet. 
 
Christian Valtersson förklarar årsmötet avslutat. 

 
 
 
 
Mötesordförande  Mötessekreterare  
Christian Valtersson  Viktoria Herjeryd 
 
 
Justerare   Justerare 
Sofia Nilses    Kim Nygren 

 


