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Protokoll för årsmöte  

25 mars 2017 

14:00-18.00 
 
 
 

Årsmötets öppnande § 1 Föreningens vice ordförande Peter Sidlund Ponkala hälsade 
välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

   

Fastställande av 

röstlängd 

§ 2 Årsmötet fastställde röstlängden till 23 st röster. 
 

   

Fråga om årsmötet är 

stadgeenligt utlyst 

§ 3 Årsmötet beslutade att årsmötet är stadgeenligt utlyst. 

   

Val av 

årsmötespresidium 

§ 4  

 

a) mötesordförande 

  
Årsmötet väljer Pär Viktorsson Harrby till mötesordförande. 

   

b) mötessekreterare  Årsmötet väljer Viktoria Herjeryd till mötessekreterare. 

   

c) Val av 

protokolljusterare 

 

d) Val av rösträknare 

 Årsmötet väljer Joanna Mellquist och Matilda Strömberg till 
protokolljusterare. 
 
Årsmötet väljer Nils Nilses och Sanna Frost till rösträknare. 

   

Fastställande av 

dagordningen 

§ 5 Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag. 
 

   

Styrelsens verksamhets- 

och ekonomiska 

berättelse 

 

§ 6 Peter Sidlund Ponkala, vice ordförande, föredrog 
verksamhetsberättelsen.  
 
Protokollsanteckning: Paul Zavrel saknar information, 
specifikt och under egen rubrik, om ”Gubbhyllan” i 
verksamhetsberättelsen, som är en mycket viktig och aktiv 
verksamhet där äldre homosexuella män träffas och fikar.  
 
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. 
 
Christian Antoni Möllerop, föreningens interna revisor, 
föredrog sin revisionsberättelse.  
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Årsmötet beslutade att lägga båda revisionsberättelserna till 
handlingarna. 

   

Fastställande av resultat- 

och balansräkning 

§ 8 Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen 
enligt utskickade handlingar.  
 
Årsmötet beslutade enligt utskickat förslag att årets resultat 
balanseras i ny räkning. 

   

Fråga om ansvarsfrihet 

för styrelsen 

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

   

Propositioner  

 

§ 10 

 

Inga propositioner har inkommit till årsmötet. 
 
 

   

Motioner 

A, Informationsinsats om 

BDSMF 

§ 11 En motion har inkommit, ”Informationsinsats om BDSMF”. 
Ingen av motionärerna var närvarande på årsmötet. Peter 
Sidlund Ponkala från styrelsen föredrog därför både motionen 
och sedan styrelsens motionssvar och yrkanden. Styrelsens 
tanke är att tillträdande styrelse får välja lämpligt sätt att 
återrapportera till medlemmarna hur arbetet fortskrider. 
Förkortningen BDSMF* förklarades för mötet. 
 
*BDSMF står för BDSM och fetischism. BDSM är ett 
samlingsbegrepp och står för bondage/disciplin, 
dominans/submission (underkastelse) och sadomasochism. 
 
Motionens att-satser: 
Att uppdra åt styrelsen att, i samråd med lämpliga insatser och 
personer (såsom BDSMF-utövare, juridisk kompetens, samt 
yrkesverksamma inom både psykiatri och somatisk vård), ta 
fram en folder och eller andra informationsinsatser och 
BDSMF, med tyngd på vad BDSMF är och vad samtycke 
innebär inom BDSMF 
 
Att göra denna tillgänglig för de som behöver den 
 
Att verka för att den offentliga sektorn åtminstone tar till sig 
informationen som ges dem och påvisar behovet av kunskap 
som finns. 
 
Att verka för en förändring i lagen så att även BDSMF-
utövare ingår i de lagar och skydd som finns vid 
diskriminering och hets. 
 
Styrelsen yrkande:  
 
Att motionen avslås i sin helhet med hänvisning till att arbetet 
bör drivas av förbundet. 
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Att senast 31 maj 2017 för medlemmarna redovisa hur arbete 
fortskrider. 
 
Beslut: Årsmötet beslutade att bifalla styrelsen båda 
yrkanden. 

   

Fastställande av 

verksamhetsplan och 

budget för 

verksamhetsåret 

§ 12 Peter Sidlund Ponkala föredrog styrelsens förslag till 
verksamhetsplan.  
 
Lokalfrågan kommer vara en central del av föreningens 
verksamhet under 2017 då föreningen måste flytta till nya 
lokaler senast i december 2017. 
 
Protokollsanteckning: Fråga kom hur böckerna i biblioteket 
ska hanteras i samband med flytt. Önskvärt att de inte slängs 
bort utan tas med då de är både gamla värdefulla.  
 
Jenny Malmén föredrog styrelsens förslag till budget. 
 
Magnus Kolsjö lägger följande yrkande:  
 
att styrelsen får i uppdrag att ta fram och fastställa en budget i 
balans exklusive flyttkostnad. 
 
Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till 
verksamhetsplan.  
 
Magnus Kolsjös yrkande ställdes mot styrelsens förslag: 
 
att fastställa det utskickade förslaget till budget för 2017.  
 
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till budget 
efter verkställd votering. 
 
 

Val 

 

§ 13  

a) Styrelse  Valberedningen redogjorde för sitt förslag till styrelse och 
antal ledamöter i styrelsen (9 ledamöter, 2 ersättare).  
 
Yaminna Nefzi, Mats Christiansen och Joanna Mellqvist är 
redan valda. RFSL Ungdom Öst har valt att ej ha en 
representant i styrelsen för 2017. 
 

 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 9 ledamöter och 2 ersättare. 
 

 ii) Ordförande  Årsmötet beslutade att välja Anton Johansson till ordförande 
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iii) Vice ordförande 

(nyval 1 år). 
 
Det fanns ej förslag till vice ordförande på årsmötet, punkten 
utgick. 

 

iv) Kassör 

 

  
Årsmötet beslutade att välja Eileen Atieno Okoth till kassör 
(nyval 1 år).  
 
Röstlängden justerades till 22 röster kl 17:35. 
 

 v) Övriga ordinarie 

ledamöter 

 

 

 

vi) Ersättare 

 

 

 Årsmötet beslutade att välja Peter Sidlund Ponkala (omval 2 
år), Elin Danielsson (omval 2 år), Thomas Andersson (nyval 2 
år), och Matilda Strömberg (fyllnadsval 1 år) till ordinarie 
ledamöter i styrelsen. 
 
Årsmötet beslutade att välja Suma Abdelsamie (nyval 1 år) 
och Rase Berf (nyval 1 år) till ersättare. 

b) Kongressombud 

 

 

 Punkten utgår då det ej är någon kongress under 2017. 

c) Valberedning 

 

 Representanter från styrelsen redovisar nomineringar till 
valberedning, som styrelsen har tagit emot.  
 
Årsmötet beslutar att välja Tobias Johansson (nyval 1 år), 
Richard Bexelius (nyval 1 år) till ordinarie ledamöter i 
valberedningen.  
 
En ordinarie plats samt en ersättarplats lämnas vakant då inga 
ytterligare förslag fanns. 
 

d) Revisorer  Årsmötet beslutade att välja Lena Johnson, Grant Thornton, 
till auktoriserad revisor (omval 1 år), och Christian Antoni 
Möllerop (omval 1 år) och Julle Bergenholtz (nyval 1 år) till 
verksamhetsrevisorer. 
  

e) Eventuella 

arbetsgrupper och 

övriga förtroendevalda 

 Inga val fanns på denna punkt. 

   

Övriga frågor (ej 

beslutsfrågor) 

§ 14  Inga övriga frågor finns.  
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Mötets avslutande § 15 Peter Sidlund Ponkala tackar den avgående styrelsen och 
valberedningen för arbetet under det gångna året, samt 
mötespresidiet. 
 
Mötesordföranden förklarar årsmötet avslutat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesordförande  Mötessekreterare  
Pär Viktorsson Harrby  Viktoria Herjeryd 
 
 
 
 
 
 
Justerare   Justerare 
    

 


