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Årsmötesdeltagare påpekade vid flera tillfällen under årsmötet vikten av korrekt
mötesformalia.
De punkter som upptas under punkt ”8.5 Ordinarie ärenden” i Afrikagruppernas
stadgar ska finnas med i dagordningen. Så även Långtidsplanen.
Årsmötesdeltagare uttryckte missnöje med tidsplaneringen.
Diskussionsformer, så som motionstorg, behöver introduceras utifrån syfte under
årsmötesförhandlingarna så att dessa gynnar diskussion och förhandlingar under
årsmötet.

Specifikt:
§12
Ordförande och generalsekreterares rapport
Ordförande rapporterade i stora drag;

 Ordförandens arbetsuppdelning och arvode, styrelsens arbete med 6 styrelsemöten, 18
möten med verkställande utskott (VU)
 Styrelsens fyra arbetsgrupper
 Processen att rekrytera ny generalsekreterare Louise Lindfors.
Ordförande tackade avgående generalsekreterare Gabi Björsson för lojalitet till
organisationen. För stora och modiga beslut fattade.

 Ordförande föredrog att insamlingsmålet på 8 miljoner är uppnått med råge under






2016. Samt målet att spara 500k till eget kapital årligen för att öka organisationens
ekonomiska trygghet.
Ordförande föredrog att ansökningar till Sida säkrat finansiering för 5 år framåt.
Ordförande har varit på möten med UD om Västsahara och uppmärksammar att
Afrikagrupperna deltagit i Sahara Marathon.
Att motion om BRC bifölls under årsmötet 2016. Under 2017 har 400 000 kr avsatts i
projektstöd till BRC. Beslutet följs upp med utredning av fortsatt samarbete. Beslutet
har lett till diskussionen och möten mellan kansli, styrelse och medlemmar om
medlemsdemokrati. Vilket styrelsen vill fortsätta uppmärksamma.
Solidaritetspriset utdelades till Kersti Palmberg. Ordförande uppmuntrade
årsmötesdeltagarna att nominera till Solidaritetspriset kommande år.

Ordförande tackade medlemmar och lokalgrupper för goda diskussioner och högt i tak.







Avgående generalsekreteraren Gabi Björsson avlade sin sista rapport som
generalsekreterare för Afrikagrupperna och tackade särskilt Berit Wiklund, Sören Lind
och Minnie Nováky. Tackade alla styrelseledamöter för ständigt lärande och
förnyande. Tackade all personal för fler lärdomar än anat. Samt försäkrade årsmötet
att kansli och styrelse kommer klara övergången bra.
Generalsekreteraren redogjorde för Afrikagruppernas utveckling i jämförelse med
Milleniemålen från 2000.
Tillträdande generalsekreteraren Louise Lindfors presenterade sig för årsmötet och
berättade om sin bakgrund och visioner framåt.

§18 Fastställande av röstlängden
Ordningsfråga årsmötesdeltagare påpekade på att röstlängden inte ska inkludera gäster som
ropats upp och bekräftat sin närvaro. Sekreterare bekräftade att gäster inte inkluderats i
röstlängden. Årsmötet noterade detta.
§21 och §23 Beslut om motioner
b) Motion om att tydligare förankra uppdragsbeskrivningen för medlemsrevisorerna
Årsmötesdeltagare uttrycker att det finns tydliga regleringar för tillvägagångssätt i enlighet
med revisionslagen. Samt uttrycker därför att arbetsgången inte är möjlig så som föreslagen i
motionen.
Generalsekreterare Gabi Björsson uttrycker att revisorerna granskar verksamheten på uppdrag
av årsmötet. Därmed behöver årsmötets förväntningar vara tydliga angående
medlemsrevisorernas uppdrag. Vidare uttrycker generalsekreterare att en uppdragsbeskrivning
skulle underlätta detta förtroendeuppdrag men att beskrivningen som sådan kan
omformuleras.
Årsmötesdeltagare som tidigare medlemrevisor uttrycker att de ansåg sitt uppdrag otydligt
och då efterfrågat riktlinjer men poängterar att dessa behöver vara väldigt öppna samt
inkludera de auktoriserade revisorerna.
Årsmötet konstaterar att det finns behov för riktlinjer eller överlämning i någon form när nya
medlemsrevisorer tillträder, dock är det inskickade förslaget inte korrekt utifrån
tillvägagångssätt. Årsmötet föreslår därmed att anta styrelsens svar på motionen. Samt att ge
årsmötesdeltagare i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till uppdragsbeskrivning för
medlemsrevisor till nästa årsmöte.
c) Motion om Göteborgskontoret
Årsmötesdeltagare uttryckte behov av att diskutera denna motion i plenum då hen inte nått
fram till årsmötets deltagare under motionstorget. Årsmötesdeltagaren uttrycker att motionen
är otydligt formulerad men anser att den tar upp viktiga frågor till diskussion; om
maktfördelning och stockholmscentralisering inom organisationen, särskilt utifrån ljuset att
Stockholms lokalgrupp har få medlemmar. Årsmötesdeltagaren uttrycker att styrelsens svar på

motionen är vagt formulerat samt efterfrågade och yrkade på att styrelsen skickar ut remiss
om medlemmars roll och inflytande i organisationen.
Årsmötet för diskussion om hur makt fördelas mellan styrelsen, kansli och lokalgrupper.
Årsmötesdeltagare uttrycker att Göteborg är en motvikt till centraliseringen i organisationen.
Årsmötesdeltagare lyfter att kontorsfrågan är en budgetfråga, samt att stänga
Göteborgskontoret är en avvägning för att spara pengar. Årsmötesdeltagare föreslår att
utforska om ett koncept, Göteborgskontoret, som fungerar som motvikt till centraliseringen
ska få vara kvar tills vi funnit bättre strategier.
Vice ordförande tackar både Göteborg och Gävle lokalgrupper som genom sina motioner
2017 och 2016 lyft viktiga frågor för organisationen. Vice ordförande poängterar att årsmötet
ger styrelsen förtroende att fatta beslut under verksamhetsåret, samt att styrelsen i sin tur
delegerar operativa beslut och verkställande till generalsekreteraren. Vice ordförande lyfter att
denna diskussion är viktig för den nya styrelsen att ta vidare.
Årsmötesdeltagare uttryckte att frågan inte enbart är operativ utan även strategisk utifrån
organisationens identitet, närvaro i landet och förändringsarbete. Samt förbehåller att årsmöte
inte forum för denna diskussion. Årsmötesdeltagare anser att ”vidare diskussioner” inte är ett
tillräckligt svar från styrelsen på denna diskussion.
§25 Val av styrelse
Årsmötesdeltagare efterfrågade valberedningens motivering. Generalsekreterare förtydligade
att det är valberedningens uppdrag att presentera sitt förslag.
Årsmötesdeltagare efterfrågade vilka föreslagna ersättare som har anknytning till
lokalgrupper. Närvarande, kanslipersonal och nominerade ersättare inkom med för dem kända
uppgifter.
---

Efter årsmötets avslut önskade årsmötesdeltagare att föra till protokoll att årsmötet inte
beslutade om Göteborgsmotionens antagande som en separat punkt.

