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DEL 1.
PRAKTISK INFORMATION
Anledningen till detta extrainsatta årsmöte är behov av att välja in fyllnadsval av ledamöter då
fyra vakanser efter avhopp innebär att styrelsen inte är fulltalig enligt stadgar. Både våra
revisorer och Svensk insamlingskontroll har rekommenderat oss att hålla ett extrainsatt
årsmöte. Årsmötet är högsta beslutande organ i vår organisation.
Du som är medlem, representant för medlemsorganisation eller stödgrupp är välkommen att
delta på årsmötet. Din röst är viktig.
Hoppas att vi hörs på årsmötet i januari!
Solidaritetshälsningar, Afrikagruppernas styrelse

Mötet kommer att hållas digitalt. Särskilda instruktioner kring detta kommer att skickas ut
separat till de anmälda. Vi tar hänsyn till allas olika digitala kunskaper, och kommer finnas
tillgängliga för att alla ska känna sig trygga i mötessituationen och få sin röst hörd. Hör gärna
av dig om du känner dig osäker kring det digitala, så hjälpts vi åt.

Om du har några frågor om årsmötesdelarna når du styrelsesekreterare Julia Tengblad Söder
på 072-703 58 68 eller julia.tengblad.soder@afrikagrupperna.se och engagemangskoordinator
Boel Johnsson på 072-076 73 97 eller boel.johnsson@afrikagrupperna.se
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Anmäl dig till årsmötet senast 28 december här genom att klicka på länken HÄR.
Deltagarlista kommer som separat bilaga.

Styrelsen har beslutat att inte ge något bidrag för kostnadsersättning till medlemmar då årsmötet
sker digitalt.

Acklamation: Röstning genom att muntligt säga ”ja”, ordföranden frågar först vilka som vill
bifalla och sedan vilka som vill avslå, säg ja till det alternativen som passar för dig men säg
aldrig ”nej”.
Ajournera: Uppskjutning av eller paus i mötet
Arbetsordning: Reglerna för hur mötet ska fungera
Att-sats: Förslag till beslut, formulerat så att det går att säga ja eller nej till det.
Avslag: Rösta avslag när du inte håller med
Bifall: Rösta bifall när du håller med
Bokslut: Ekonomisk sammanställning av det gångna året
Budget: Plan för beräknade inkomster och utgifter det kommande året
Dagordning: Lista med punkter som ska tas upp på mötet
Delegera: Någon får ansvar för att sköta en uppgift
Föredragning: Någon berättar och förklarar en punkt på dagordningen
Justera: Granska protokollet och kolla så att allt som står stämmer med vad som skedde på
mötet
Motion: Ett förslag från medlemmar som lämnats in till mötet i förväg
Nominering: Ett förslag på kandidat till ett uppdrag, till exempel förslag på styrelseledamot
Ordningsfråga: Om någon vill framföra ett önskemål eller göra ett påpekande om
mötesordningen, ropar den Ordningsfråga!
Paragraf: Stycke i ett protokoll eller stadgarna
Plenum: Allmän sammankomst, gemensamt sammanträde
Proposition: Ett förslag från föreningens styrelse som lämnats in till mötet i förväg
Protokoll: Dokument där det som beslutades på mötet skrivs ner
Sakupplysning: Viktig faktainformation om en fråga, bryter ofta talarlistan
Sluten omröstning: Att rösta genom att lägga lappar i en låda
Stadgar: Regler för föreningen, beslutade av årsmötet
Streck i debatten: Om det är många som vill prata och debatten drar ut på tiden kan man
besluta att sätta ett streck i debatten så att inga fler får sätta upp sig på talarlistan
Talarlista: En lista med turordning över de personer som vill få ordet, vifta till
mötesordförande för att hen ska skriva upp dig
Tilläggsyrkande: Ett tillägg till en motion eller proposition
Vakant plats: Ledig plats i till exempel styrelsen
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Votering: Beslut genom rösträkning. Votering ska alltid ske om någon begär det, vilket sker
genom att någon ropar ”votering”.
Yrkande: När någon lägger ett förslag, till exempel: Jag yrkar att det ska serveras glass på alla
möten.
Ändringsyrkande: Ett förslag på att ändra vad som står i ett yrkande, till exempel: Jag yrkar
att det istället ska serveras tårta på alla möten

§1. Ordförande öppnar mötet
§2. Information om mötesförhandlingarna
§3. Upprop och fastställande av röstlängd
§4. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
§5. Val av funktionärer:
− Mötesordförande
− Mötessekreterare
− Rösträknare tillika justerare
§6. Fastställande av årsmötets dagordning
§7. Presentation av valberedningens förslag till nya styrelseledamöter (ordinarie och
suppleanter)
§8. Presentation av propositioner
§9. Presentation av motioner
§10. Beslut om motioner och propositioner
§11. Val av nya ledamöter till styrelsen
§12. Övriga frågor
§13. Mötets avslutande

Ordinarie ledamöter som väljs till och med årsmötet 2021-05-29-30 (fyllnadsval)
Lena Kalmelid Martens Nyval (fyllnadsval för Erika Lind)
Sandrine Ndayambaje
Nyval (fyllnadsval för Jennifer Ibe)
Ersättande ledamötet som väljs till och med årsmötet 2021-05-29-30 (fyllnadsval)
Lisa Broberg
Nyval (fyllnadsval för Helene Drott Baskiti)
Malte Roos
Nyval (fyllnadsval för Lars Mannberg)
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Bakgrund
Idag så står det i Afrikagruppernas Stadgar att vi ska vara en ordförande, åtta ledamöter och
minst tre och högst fem ersättare i styrelsen. Det har visat sig vara väldigt sårbart när
ledamöter av olika anledningar har valt att hoppa av. Styrelsen har fortfarande varit
beslutsmässig med fem ledamöter, men inte varit fulltalig enligt stadgarna i antal. Detta
betyder att vi nu bryter mot våra egna stadgar.
Styrelsen har tagit fram ett förslag för att göra styrelsen mindre sårbar vid eventuella avhopp.
Dagens skrivning:
9.2 Styrelsen består av:
- Ordförande, valt på ett år.
- Åtta ordinarie ledamöter, valda på två år, varav hälften bör ny/omväljas vid varje
årsmöte.
- Minst tre och högst fem ersättare valda på ett år.
Förslag till beslut
Att revidera stadgarna så det står följande framöver:
9.2 Styrelsen består av:
- Ordförande, vald på ett år.
- Fem till åtta ordinarie ledamöter, valda på två år, varav hälften bör ny/omväljas vid
varje årsmöte. Målsättningen för valberedningen ska vara att antalet ledamöter som är
valda för året som följer är åtta stycken ledamöter.
- Tre till fem ersättare valda på ett år.
Årsmötet föreslås besluta:
att fastslå stadgarna i enlighet med förslaget
Styrelsen
6 december 2020

Motion till Afrikagruppernas extra årsmöte 28 januari 2021
Antal ersättare för medlemsrevisorer i Afrikagruppernas stadgar
Enligt Afrikagruppernas stadgar antagna på årsmötet 2020 ska antalet ordinarie
medlemsrevisorer vara minst två stycken och ersättare för dessa tre stycken. Det är svårt att
följa hur förändringen från två till tre ersättare har beslutats. På årsmötet 2018 angav
stadgarna två ersättare vilket också framgår av uppdragsbeskrivningen för medlemsrevisorer
som antogs som underlag för stadgeändring på årsmötet 2019. På årsmötet 2019 beslutades
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ingen förändring avseende antal ersättare men stadgarna justerades till 3 ersättare för
medlemsrevisorerna vilket sedan dess stått fast.
Medlemsrevisorerna föreslog en förändring från tre till två ersättare i rapporten till årsmötet
2020.
Vi vill föreslå en ändring av §10.1 så att antalet ersättare är samma som antalet ordinarie
medlemsrevisorer.
Den nya lydelsen föreslås vara:
10.1 Årsmötet utser minst två medlemsrevisorer jämte samma antal ersättare.
Stockholm 26 oktober 2020
Ing-Britt Östlund, för medlemsrevisorerna
Till: Afrikagruppernas extrainsatta årsmötet 28 januari 2021
Styrelsens yttrande avseende motion om antal ersättare för medlemsrevisorer
Styrelsen tackar medlemsrevisorerna för deras motion gällande antal ersättare för
medlemsrevisorerna.
Medlemsrevisorerna vill ändra i stadgarna så antalet ersättare ändras från tre till två. Då blir
antalet ersättare lika många som antalet ordinarie.
Styrelsen föreslår årsmötet:
Att bifalla motionen
Styrelsen 6 dec 2020

Antagna via Afrikagruppernas årsmöte 23 maj 2020.
Se bilaga 1. Var uppdateringarna i proposition och motion gäller är markerade i grön text.
Alternativt via denna länk utan markeringar: https://afrikagrupperna.se/wpcontent/uploads/2020/09/Afrikagruppernas-stadgar-2020.pdf

Protokoll från Afrikagruppernas Årsmöte 2020 återfinns här: https://afrikagrupperna.se/wpcontent/uploads/2020/06/SignJusteratProtokollAfrikagruppernasÅrsmöteDigitalt2020-0523.pdf
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