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Mötets öppnande 1 §. Robert Sandström tf. ordförande i RFSL Stockholm, förklarar 

mötet öppnat.  
   
Fastställande av 
röstlängd 
 

2 §. Årsmötet beslutar 
att fastställa röstlängden till 38 röstberättigade medlemmar, 
att efter justering av röstlängden inför behandling av punkt 7, fastställa 
röstlängden till 41 röstberättigade medlemmar, 
att efter justering av röstlängden inför behandling av punkt 11, 
fastställa röstlängden till 31 röstberättigade medlemmar, 
att inför valen i punkt 14 återigen fastställa röstlängden till 31 
röstberättigade medlemmar.  
 

   
Fråga om mötets 
stadgeenliga utlysning  

3 §. Robert Sandström föredrar att kallelse till årsmötet sändes ut över 
e-post till medlemmarna den 4 februari. Kallelse till årsmötet har 
även publicerats på facebook den 3 februari. Enligt stadgarna ska 
medlemmarna ha fått sin kallelse till årsmötet senast sex veckor (6 
februari) innan årsmötet. 
 
Årsmötet beslutar 
att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst. 

   
Val av 
mötespresidium 
a. Mötesordförande 
b. Mötessekreterare 

4 §. Robert Sandström yrkar 
att Christian Valtersson väljs till mötesordförande, och  
att Sara Privelius väljs till mötessekreterare.  
 
Årsmötet beslutar 
att välja Christian Valtersson till mötesordförande, och 
att Sara Privelius väljs till mötessekreterare.  

   
Val av två 
protokolljusterare 

5 §. Årsmötet beslutar 
att välja Deidre Palacios och Peter Sidlund Ponkala till 
protokolljusterare. 

   
Val av två rösträknare 
 

6 §. Årsmötet beslutar 
att välja Deidre Palacios och Peter Sidlund Ponkala till rösträknare.  

   
Fastställande av 
dagordningen 
 

7 §. Årsmötet beslutar 
att fastställa dagordningen.  

   
Styrelsens 
verksamhets- och 
ekonomiska berättelse 

8 §. Robert Sandström föredrar verksamhetsberättelsen och den 
ekonomiska berättelsen. 
 
En diskussion förs kring situationen med den tidigare anställde i 
RFSL Stockholm som nu sitter anhållen.  
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Roger Ekblad kritiserar att förberedd text till 
verksamhetsberättelsen om gayseniorernas aktiviteter redigerats 
bort utan att det kommunicerats kring i förväg.  
Roger yrkar  
att det ska noteras i protokollet att Gayseniorerna genomfört 192 
aktiviteter under 2020. 
	
Årsmötet beslutar 
att notera i protokollet att Gayseniorerna genomfört 192 aktiviteter 
under 2020, och 
att lägga verksamhets- och den ekonomiska berättelsen till 
handlingarna.  

   
Revisorernas 
berättelse 

9 §. Lena Johnson, auktoriserad revisor från Grant Thornton, föredrar 
revisorernas berättelse.  
 
Årsmötet beslutar 
att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.  

   
Fastställande av 
resultat- och 
balansräkning  

10 §. Årsmötet beslutar 
att överskottet balanseras i ny räkning.  

   
Fråga om 
ansvarsfrihet för 
styrelsen 

11 §. Årsmötet beslutar 
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2020. 

   

Propositioner 
a. Fastställande av 
verksamhetsplan 
b. Budget för 
verksamhetsåret 
c. Övriga 
propositioner 

12 §. a. Fastställande av verksamhetsplan 
Moa Almerud föredrar punkten om verksamhetsplan. 
Lovise Haj Brade yrkar  
att den tillträdande styrelsen får i uppdrag att se över förslaget till 
vision/verksamhetsplan och fastställa styrdokumentet med hänsyn 
till följande: 
 
1: Föreningen måste fokusera på att bygga och återupprätta 
förtroende internt och externt, inte minst bland stödsökande, 
asylsökande, newcomers och medlemmar överlag. 
2: Föreningen behöver arbeta med att säkra att de som drabbats av 
misstänkta övergrepp från tidigare anställd får adekvat stöd. 
3: Föreningen måste arbeta med att säkra finansiering och goda 
relationer med finansiärer. 
4: Föreningen måste fortsätta arbete med professionalisering, 
säkerhet och kvalitet och arbeta med den förbundsgemensamma 
handlingsplanen för säkerhet och kvalitet. 
5: Föreningen behöver arbeta med att stärka kapacitet i frågor om 
ledarskap och styrning och utbilda styrelse, kansli och 
medlemsgrupper - inte minst bland de grupper som är 
underrepresenterade i föreningens ledande organ. 
6: Föreningen behöver arbeta aktivt för ökad gemenskap, 
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sammanhållning och god arbetsmiljö. 
7: Föreningen behöver öka kunskapen internt i frågor om 
sexualbrott, rättigheter, samtycke och utsatthet och kring rutiner 
och styrdokument.  
8: Föreningen behöver söka stöd från och samarbeta med övriga 
RFSL, på förbundsnivå och avdelningsnivå och delta i 
förbundsgemensamt arbete. 
 
Peter Sidlund Ponkala yrkar  
att styrelsen ges i uppdrag att utreda det långsiktiga behovet av 
lokaler, så att föreningens lokaler är ändamålsenliga och fyller 
föreningens behov framöver. Utredning ska redovisas till årsmötet 
2023. 
 
Deidre Palacios yrkar 
att RFSL Stockholm ska samarbeta med RFSL Förbundets 
utvärdering och utredning av hantering av misstänkta sexuella 
övergrepp på RFSL Stockholm för att få underlag till fortsatt 
utvecklingsarbete med säkerhet och kvalitet inom hela RFSL. Målet 
är att förbättra förutsättningarna för RFSL och RFSL Stockholm 
att bedriva verksamhet för stödsökande i en utsatt situation på ett 
säkert och kvalitetssäkrat sätt. Utvärderingen sker inom ramen för 
RFSLs och RFSL Stockholms övergripande handlingsplan för 
säkerhet och kvalitet. 
 
 
Årsmötet beslutar 
att bifalla verksamhetsplanen med Lovises tillägg.  
att bifalla Peters förslag. 
att bifalla Deidres förslag. 
 
b. Budget för verksamhetsåret 
Robert Sandström föredrar punkten. 
Medskick från Christian Antonio Møllerop. Han menar att 
budgeten behöver revideras eftersom det egna kapitalet ätits upp.  
 
Årsmötet beslutar 
att anta budget för verksamhetsåret 2021 enligt styrelsens förslag. 
 
c. Övriga propositioner 
Det fanns inga övriga propositioner. 

   
Motioner 13 §.  Inga motioner har inkommit. 
   
Val av styrelse 
a. Fastställande av 
mandatperiod och antal 
ledamöter i styrelsen 
b. Ordförande 
c. Vise ordförande 

14 §.  a. Fastställande av mandatperiod och antal ledamöter i 
styrelsen 
Valberedningen yrkar 
att antal ledamöter i styrelsen fastställs till totalt nio ledamöter och 
tre rangordnade ersättare. 
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d. Kassör 
e. Övriga ordinarie 
ledamöter 
f. Ersättare 

Årsmötet beslutar 
att bifalla valberedningens yrkande.  
 
Peter Sidlund Ponkala berättar om valberedningens process.  
Jill Johansson Vennelin presenterar valberedningens förslag.  
 
b. Ordförande 
Valberedningen yrkar  
att Lovise Haj Brade väljs till ordförande. 
 
Alexander Erwik yrkar  
att Robert Sandström väljs till ordförande. 
 
Årsmötet beslutar  
att efter omröstning i VoteIT med 23 röster för Lovise Haj Brade 
och 6 röster för Robert Sandström välja Lovise Haj Brade till 
ordförande.  
 
c. Vice ordförande 
Valberedningen yrkar 
att Tuomas Laulajainen väljs till vice ordförande. 
 
Årsmötet beslutar 
att bifalla valberedningens yrkande.  
 
d. Kassör 
Valberedningen yrkar 
att Fredrik Eklöf väljs till kassör.  
 
Årsmötet beslutar  
att bifalla valberedningens yrkande.  
 
e. Övriga ordinarie ledamöter 
Valberedningen yrkar 
att Alexander Widergren väljs till ledamot i ett år, och 
att Gerald Lombano, Peter Tai Christensen och Sime Edin väljs till 
ledamöter i två år.  
 
Årsmötet beslutar  
att bifalla valberedningens yrkande.  
 
Ledamöter redan valda till årsmötet 2022 är Mubasher Saeed och 
Robert Sandström.  
 
f. Ersättare 
Valberedningen yrkar 
att Alexander Erwik, Mir Abu Reyad och Mikael Sandberg väljs till 
ersättare. 
 
 

Sara Privelius (Mar 31, 2021 16:05 GMT+2)
Sara Privelius

Peter Sidlund Ponkala (Apr 4, 2021 05:42 GMT+2)
Peter Sidlund Ponkala
Deidre Palacios (Apr 6, 2021 09:44 GMT+2)

https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA0QorUgj4VUQOcfEmcEAnDQuQw_cLiTjP
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA0QorUgj4VUQOcfEmcEAnDQuQw_cLiTjP
https://eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA0QorUgj4VUQOcfEmcEAnDQuQw_cLiTjP


 Årsmötesprotokoll 2021  
 RFSL Stockholms årsmöte 
 Datum 2021-03-20 6 (6) 
 

 Sekr, sign: Just, sign: 

Årsmötet beslutar  
att välja Alexander Erwik, Mir Abu Reyad och Mikael Sandberg till 
ersättare att inträda i uppräknad ordning.  
 

   
Val av 
kongressombud 

15 §. Valberedningen yrkar  
att styrelsen inklusive ersättare samt Mina Gäredal väljs till 
kongressombud, och 
att ge styrelsen i uppdrag att fyllnadsvälja ombud vid behov.  
 
Årsmötet beslutar 
att bifalla valberedningens yrkande.  
 
Till protokollet läggs en notering om att styrelsen ska beakta en 
bred representation av föreningens medlemmar när den utser 
kongressombud.  

   
Val av valberedning 
 

16 §. Årsmötet beslutar  
att uppdra styrelsen att hantera val av valberedning.  

   
Val av revisorer 
a. Två auktoriserade 
revisorer 
b. Två 
verksamhetsrevisorer 

17 §. a. Två auktoriserade revisorer 
Valberedningen yrkar  
att Lena Johnson från Grant Thornton väljs, och  
att Josephine Fors från Grant Thornton väljs som personlig 
ersättare.  
 
Årsmötet beslutar 
 att bifalla valberedningens förslag. 
 
b. Två verksamhetsrevisorer 
Valberedningen yrkar 
att Christian Antoni Møllerop och Dani Cohen väljs till 
verksamhetsrevisorer.  
 
Årsmötet beslutar  
att välja dessa.  
 

   
Val av eventuella 
arbetsgrupper och 
förtroendevalda 

18 §. Inga arbetsgrupper valdes.  

   
Övriga frågor – att 
hänskjuta till styrelsen 

19 §. Robert Sandström uppmanar nya styrelsen att göra en 
stadgerevidering så att de inte ger utrymme för tolkning, till nästa 
årsmöte.  

   
Avslutning 20 §. Lovise tackar för förtroendet, avgående styrelsen tackas och mötet 

avslutas.  
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