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Justerat

Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 23 maj, 2020, digitalt via Zoom.

§1

Ordföranden öppnar mötet

Nike Dahlskog förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna och uppmärksammade de
särskilda omständigheter som råder i och med Covid-19-pandemin och de behov som därmed
finns att hålla årsmötet digitalt för att förhindra eventuell smittspridning, enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nike Dahlskog gick sedan igenom schemat och
lämnade efter det över till nästa talare.
Medlem Anita Jansson höll ett kort tal och en tyst minut för Sören Lindh, en av
Afrikagruppernas grundare, som nyligen avlidit.

§2

Information om mötesförhandlingarna

Anna Bergkvist, digital facilitator för mötet, informerade om hur årsmötesförhandlingarna går
till och upplägget för röstning genom tyst negativ acklamation och hur deltagarna kan begära
ordet genom det digitala mötesverktyget Zoom.

§3

Upprop och fastställande av röstlängd

Anmälda till årsmötet registrerades vid sin ankomst till det digitala mötet. Röstberättigade
lades till röstlängden som fastställdes till 40 personer (varav 2 medlemmar som anmälde sig
sent) för lördagen den 23 maj klockan 09.15.

Årsmötet beslutade
att godkänna att de 2 medlemmar som anmält sig sent lades till röstlängden.
att fastställa röstlängden till 40 personer.

§4

Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande

Afrikagruppernas ordförande meddelade årsmötet att kallelsen publicerats 18 december (4
månader innan) och att samlade handlingar med rese- och kostnadsersättning, motioner och
propositioner, samt att valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer gick ut 9 april (6
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veckor innan).
Årsmötet beslutade
att anse årsmötet stadgeenligt utlyst.

§5

Val av funktionärer

Årsmötet beslutade
att utse följande mötesfunktionärer:
a) Ordförande: Stefanie Tagesson.
b) Sekreterare: Nesim Kalmelid och Julia Tengblad Söder.
c) Rösträknare och justerare: Matilda Johansson och Jimmy Peterson.

§6

Fastställande av årsmötets dagordning

Årsmötet beslutade
att fastställa dagordningen.

§7

Presentation av valberedningens förslag på ordförande, styrelse,
medlemsrevisorer och auktoriserade revisorer

Mia Söllwander från valberedningen presenterade arbetet med eftersökning av nya
styrelseledamöter och konstaterade att det är många kompetenta personer som söker sig till
Afrikagruppernas styrelse och som medlemsrevisor.
Valberedningen yrkar på att deras förslag till auktoriserade revisorer ändras för att tidigare
föreslagen revisor Thomas Lönnström har innehaft rollen som auktoriserad revisor i 7 år
vilket är max enligt Sida. I utskickade handlingar var Rebecca Ersryd nämnd som Omval,
vilket korrekt ska vara Nyval.
Valberedningens förslag för auktoriserade revisorer för verksamhetsåret 2020–2021 är
följande från Ernst & Young revisionsbyrå.
•
•

§8

Rebecka Ersryd, ordinarie (nyval).
Jeff Erici, ersättare (nyval).

Presentation av förslag till valberedning

Beda Andersson från styrelsen presenterade styrelsens förslag till valberedning 2020–2021:
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•
•
•

§9

Karin Sjöstedt
Calle Sundstedt
Josefin Pasanen

Beslut om tidpunkt för nomineringsstopp av kandidater till styrelse,
revisorer och valberedning

Årsmötet beslutade
att fastställa tidpunkt för nomineringsstopp till klockan 15.00 lördagen den 23 maj.

§10

Presentation av verksamheten

Ordförande Nike Dahlskog presenterade upplägget för presentation av verksamheten där
lokalgrupperna har fått anmäla intresse för att föredrag deras arbete under 2019.
Tre lokalgrupper har anmält sitt intresse. Ove Ericsson presenterade Gävle lokalgrupps
samarbete med och besök från Groundwork och Berit Wiklund från Ådalens lokalgrupp samt
Julia Hedberg från Stockholms lokalgrupp presenterade de respektive lokalgruppernas event
och engagemang under året.

§11

Långtidsplan

Nike Dahlskog sammanfattade innehållet i Långtidsplanen som ska fasas ut och ersättas av
det nya styrdokumentet Värdegrunden som ska fastställas på detta årsmöte samt
Afrikagruppernas strategidokument. Nike Dahlskog förtydligade syftet kring hur samtliga
styrdokument ska få en tydligare indelning.

§12

Ordförandes rapport

Nike Dahlskog presenterade styrelsens arbete och de olika arbetsgruppernas fokus under året
2019.
Monica Nordenwald presenterade styrelsens arbete med utvecklingen av riskanalys för
Afrikagrupperna med avseende på bland annat risktoleransnivå inom olika områden, och
vikten av att vara proaktiva och följa upp under året.
Karin Björnberg presenterade styrelsens organisationsutvecklingsgrupps arbete under de
senaste två åren och lämnar nu över deras inriktning och idéer för det ideella engagemanget
till kansliet för implementering.
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§13

Årsredovisning 2019 samt beslut om resultatdisposition

Generalsekreterare Louise Lindfors presenterade förslag till resultatdisposition.
Årsmötet beslutade
att fastställa balans- och resultaträkningen enligt årsredovisningen samt att besluta om
resultatdisposition enligt följande:
Av de disponibla medlen som består av:
Balanserat kapital i form av reservfond:

6 260 546,80

Och årets resultat

1 285 706,94

Totalt disponibelt:

7 546 253,74

Fastställs
att
Till fond, gåvomedel för egeninsats avsätts:

500 000,00

Av personalfonden disponeras

130 000,00

Av aktivitetsfonden disponeras

26 000,00

I ny räkning balanseras totalt:

7 702 253,74

§14

Justerad röstlängd

Uppdaterad röstlängd är 41 personer (1 ny medlem som tillkommit), klockan 10.52.

§15

Presentation av budget 2020

Generalsekreterare Louise Lindfors presenterade utfall för 2019 samt budgeten för 2020 och
förtydligade de olika siffrorna i budgeten gällande insamlade medel, Sida-medel, anledning
till paus i praktikantprogrammets på grund av ändrade visumregler i Sydafrika, ändrade
overhead-kostnader gällande personalschablonen, kostnader för och behov av
varumärkesanalys och uppdatering av hemsida samt övriga förtydliganden kring den
presenterade minusbudget.
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§16

Generalsekreterares rapport

Generalsekreterare Louise Lindfors uppmärksammade Afrikagruppernas uppdrag och
uppbyggnad och berättade om verksamhetsåret 2019 och det arbete och de aktiviteter som
skett inom program, besök från partnerorganisationer, engagemang, insamling och
kommunikation samt med frökampanjen.

§17

Medlemsrevisorernas rapport

Medlemsrevisor Ing-Britt Östlund presenterar medlemsrevisorernas rapport för
verksamhetsåret 2019 och sitt deltagande i styrelsemöten. Hon konstaterade att styrelsen har
följt upp de beslut som tagits, samt lämnade sina rekommendationer och de förtydliganden
som önskas inför kommande verksamhetsår.
Årsmötet beslutade enhälligt
att lägga medlemsrevisorernas rapport till handlingarna.

§18

Auktoriserade revisorernas berättelse

Mötesordförande Stefanie Tagesson läste upp uttalandet från de auktoriserade revisorernas
revisionsberättelse där ansvarsfrihet för styrelsen rekommenderas.
Årsmötet beslutade enhälligt
att lägga de auktoriserade revisorernas revisionsberättelse till handlingarna.

§19

Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade enhälligt
att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

§20

Presentation av propositioner
a) Proposition Värdegrund

Agnes Nygren, presenterade styrelsens bakgrund till propositionen.
Styrelsen yrkar
att anta Värdegrunden i sin helhet.
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b) Proposition om medlemsavgifter
Monica Nordenwald presenterade proposition av medlemsavgifter.
Styrelsen yrkar
att medlemsavgifterna blir oförändrade 2021.
c) Proposition om stadgeändringar
Monica Nordenwald presenterade proposition om stadgeändringar och förtydligar vilka olika
ändringar som skett samt nya förslag.
Styrelsen yrkar
att fastslå stadgarna i enlighet med förslaget.

§21

Presentation av motioner

Berit Wiklund, Ådalens Afrikagrupp, presenterade den motion de har skickat in som berör ett
samarbete mellan CinemAfrica och Afrikagrupperna.
Ådalens Afrikagrupp yrkar
att Afrikagruppernas styrelse kontaktar CinemAfrica för att diskutera och komma överens om
ett samarbete som ska underlätta för Afrikagrupperna och Lokalgrupperna att föra ut film från
Afrika runt om i Sverige.

Erika Charpentier presenterade styrelsens svar på motionen.
Styrelsen yrkar
att avslå motionen

Berit Wiklund presenterar Ådalens lokalgrupps svar på styrelsens svar. Inlägg i debatten
följde från flertalet av årsmötesdeltagarna.

§22

Delegationsordning, behandlas om proposition eller motion föreligger

Behandlas ej.

Mötet ajournerades klockan 12.19 för lunch, följt av workshop om Värdegrunden.
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§23

Justerad röstlängd

Uppdaterad röstlängd är 37 personer (4 medlemmar som avvikit), kl. 15.41.

§24

Beslut om propositioner
a) Proposition om Afrikagruppernas Värdegrund

Digital facilitator, Anna Bergkvist, redovisade de yrkanden som har kommit in från
workshopens diskussioner i smågrupper. Anna och mötesordförande Stefanie Tagesson
sammanställde gruppernas yrkanden och presenterar dem i följande ordning för årsmötet för
att sedan ställa dem mot styrelsens föreslagna skrivningar i Värdegrunden.
i.

Styrelsens skrivning i föreslagen Värdegrund (Om Afrikagrupperna):

Afrikagrupperna växte fram ur 60-talets solidaritetsrörelse som stöttade kampen mot
kolonialism och apartheid. Idag fortsätter kampen för jämlikhet och rättvis internationell
maktfördelning i södra Afrika samt för självständighet i Västsahara. Våra
partnerorganisationers erfarenheter av orättvisor i södra Afrika går hand i hand med
påverkans- och insamlingsarbete i Sverige.
…
Det innebär att kvinnors erfarenheter sätts i centrum och att analysen inkluderar även andra
former av förtryck baserade på t.ex. sexualitet, könsidentitet, klass, kultur, etnicitet, ålder,
funktionsvariation, nationalitet och religion.

ii.

Förslag på skrivning från grupp 1, 3 och 6:

Afrikagrupperna växte fram ur 60-talets solidaritetsrörelse som stöttade kampen mot
kolonialism och apartheid. Idag fortsätter kampen för jämlikhet och rättvis internationell
maktfördelning i södra Afrika samt för självständighet i Västsahara. Våra
partnerorganisationers erfarenheter av och arbete mot orättvisor i södra Afrika går hand i hand
med påverkans- och insamlingsarbete i Sverige.
…
Det innebär att kvinnors erfarenheter sätts i centrum och att analysen inkluderar även andra
former av förtryck.

Styrelsen beslutade
att jämka sig enligt förslag från grupp 1,3 och 6.
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iii.

Styrelsens skrivning i föreslagen Värdegrund (Såhär ser vi på världen):

Överstatliga institutioner såsom Världsbanken och Internationella Valutafonden har kraftigt
begränsat möjligheten till självständig utvecklingspolitik för södra Afrikas länder.
…
Korruption, exploatering och kortsiktiga vinstintressen sätts ofta framför människors
välmående och en hållbar miljö och urgröper regeringars legitimitet. Protester eller försök till
förändring hindras och bemöts ofta med statligt våld.
iv.

Förslag på skrivning från grupp 1 och 4:

Överstatliga institutioner såsom Världsbanken och Internationella Valutafonden har kraftigt
begränsat möjligheten till självständig utvecklingspolitik för södra Afrikas länder. Andra
stater kan utnyttja enskilda länders sårbarhet för egenintresse.
...
Kortsiktiga vinstintressen, korruption och exploatering sätts ofta framför människors
välmående och en hållbar miljö och urgröper regeringars legitimitet. Protester eller försök till
förändring hindras och bemöts ofta med statligt våld.

Styrelsen beslutade
att jämka sig enligt förslag från grupp 1 och 4.

v.

Styrelsens skrivning i föreslagen Värdegrund (Såhär ser vi på världen):

Kvinnor, som generellt har ansvar för matförsörjning och hushållets resurser av värme och
vatten, drabbas allra värst.
vi.

Förslag på skrivning från grupp 5:

Kvinnor, som generellt har ansvar för matförsörjning och hushållets resurser, drabbas allra
värst

Styrelsen beslutade
att jämka sig enligt förslag från grupp 5.
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vii.

Styrelsens skrivning i föreslagen Värdegrund (Såhär ser vi på Världen)

Förtroendet för den liberala demokratin sjunker och i tomrummet vinner antidemokratiska
krafter mark.
…
Vi ser hur riskerna för diskriminering och våld ökar för traditionellt marginaliserade grupper,
som i större omfattning nekas rättigheter och samhällsservice som till exempel tillgång till
bromsmediciner, vaccin och säkra aborter.
viii.

Förslag på skrivning från grupp 1:

Ökade inkomstskillnader och ojämn resursfördelning har gynnat populistiska och
högerextremistiska strömningar, och antidemokratiska krafter vinner mark.
…
Vi ser hur riskerna för diskriminering och våld ökar för traditionellt marginaliserade grupper,
som i större omfattning nekas rättigheter och samhällsservice.

Styrelsen beslutade
att jämka sig enligt förslag från grupp 1.

ix.

Styrelsens skrivning i föreslagen Värdegrund (Så arbetar vi för att uppnå en
rättvis värld)

Styrelsens rubrikförslag: Så arbetar vi för att uppnå en rättvis värld.
x.

Förslag på skrivning från grupp 1

Gruppens rubrikförslag: Vägledande värderingar för arbetet.

Styrelsen beslutade
att jämka sig enligt förslag från grupp 1.

xi.

Styrelsens skrivning i föreslagen Värdegrund (Så arbetar vi för att uppnå en
rättvis värld)

Afrikagrupperna arbetar enligt ett antal principer som sätter värdena omsorg, solidaritet och
tillit framför individualism, girighet och vinstmaximering.
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xii.

Förslag på skrivning från grupp 7

Afrikagrupperna arbetar enligt värderingarna solidaritet, jämlikhet, feminism och respekt.

Styrelsen beslutade
att jämka sig enligt förslag från grupp 7.

xiii.

Styrelsens skrivning i föreslagen Värdegrund (Solidaritet)

Människor som lever orättvisan måste vara den drivande kraften i arbetet med att förändra
sina levnadsvillkor, liksom i det bredare arbetet med strukturell förändring.
xiv.

Förslag på skrivning från grupp 5

Människor som lever under orättvisa och ojämlika levnadsförhållanden måste vara den
drivande kraften i arbetet med att förändra sina levnadsvillkor, liksom i det bredare arbetet
med strukturell förändring

Styrelsen beslutade
att jämka sig enligt förslag från grupp 5.

xv.

Styrelsens skrivning i föreslagen Värdegrund (Feminism)

Feminism kan utmana förtryckande system av kapitalism, kvinnofientlighet, homofobi,
rasism, främlingsfientlighet och vithetsnormer.
xvi.

Förslag på skrivning från grupp 2 och 6

Feminism utmanar förtryckande system av kapitalism, kvinnofientlighet, rasism,
främlingsfientlighet, heteronormen och vithetsnormer.
Styrelsen beslutade
att jämka sig enligt förslag från grupp 2 och 6.

xvii.

Styrelsens skrivning i föreslagen Värdegrund (Kunskap och lärande)
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Det här förhållningssättet motsätter sig förenklade lösningar och tron på en enda-forms
modell till utveckling.
xviii.

Förslag på skrivning från grupp 3 och 6

Det här förhållningssättet motsätter sig förenklade lösningar och tron på en enda modell till
utveckling.
Styrelsen beslutade
att jämka sig enligt förslag från grupp 3 och 6.

xix.

Styrelsens skrivning i föreslagen Värdegrund (Samarbete och organisering)

Internationell solidaritet och organisering är ett vapen i en inhuman och antidemokratisk
världsordning. Alla Afrikagruppernas metoder är verktyg för organisering: lobbying,
nätverkande, påverkansmetoder, insamling och folkbildning. Afrikagrupperna har ingen egen
verksamhet utanför Sverige utan arbetar genom partners och strävar efter att förmedla
kärnstöd, vilket ökar partners möjligheter till flexibilitet och självbestämmande.

xx.

Förslag på skrivning från grupp 2 och 5

Internationell solidaritet och organisering är ett vapen emot en inhuman och antidemokratisk
världsordning. Afrikagruppernas arbetssätt är: lobbying, nätverkande, påverkansarbete,
insamling och folkbildning. Utanför Sverige arbetar Afrikagrupperna genom
partnerorganisationer och strävar efter att förmedla kärnstöd, vilket ökar deras möjligheter till
flexibilitet och självbestämmande.

Styrelsen beslutade
att jämka sig enligt förslag från grupp 2 och 5.

xxi.

Styrelsens skrivning i föreslagen Värdegrund (Påverkansarbete)

Att utmana orättvisa maktstrukturer, lokalt, nationellt eller internationellt är alltid syftet med
Afrikagruppernas påverkansarbete.
xxii.

Förslag på skrivning från grupp 5

Att utmana orättvisa maktstrukturer, lokalt, nationellt eller globalt är alltid syftet med
Afrikagruppernas påverkansarbete.
Styrelsen beslutade
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DocuSign Envelope ID: 2DCAD4FB-40DB-4317-8C6E-1A878C683BBF

Justerat

att jämka sig enligt förslag från grupp 5.

Anna Bergkvist presenterade de skrivningar där fler än ett yrkande kommit in och votering
följde där de inkomna yrkandena först ställdes emot varandra, för att sedan ställas emot
styrelsens förslag.

Votering 1.
i.

Styrelsens skrivning i föreslagen Värdegrund (Såhär ser vi på världen)

Avkolonialiseringen av södra Afrika har följts av nya former av exploatering, som fortsätter
att begränsa en rättvis och hållbar utveckling
ii.

Förslag på skrivning från grupp 4

Avkolonialiseringen av södra Afrika har följts av nya former av exploatering med nyliberal
grund, som fortsätter att begränsa en rättvis och hållbar utveckling.
iii.

Förslag på skrivning från grupp 6

Avkolonialiseringen av södra Afrika har följts av nya former av kapitalistisk exploatering,
som hindrar en rättvis och hållbar utveckling.

Votering följde mellan förslag från grupp 4 och förslag från grupp 6. Anna Bergkvist ropade
upp namnen enligt röstlängden, och varje enskild person fick svara, tills ett majoritetsbeslut
uppnåtts. Rösträknarna assisterade i att följa och bekräfta resultatet.
Förslag från grupp 6 gick vidare och ställdes mot styrelsens förslag och ytterligare votering
följde med samma upplägg som ovan.

Genom votering valde årsmötet
att välja styrelsens skrivning i)

Votering 2.
i.

Styrelsens skrivning i föreslagen Värdegrund (Feminism)

Vi strävar därför efter att ge partnerorganisationer i södra Afrika tolkningsföreträde när
Afrikagrupperna definierar sin feministiska approach.
ii.

Förslag på skrivning från grupp 1
12
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Vi strävar därför efter att ge partnerorganisationer i södra Afrika tolkningsföreträde när
Afrikagrupperna definierar sin feministiska grund.
iii.

Förslag på skrivning från grupp 3

Vi strävar därför efter att ge partnerorganisationer i södra Afrika tolkningsföreträde när
Afrikagrupperna definierar sitt feministiska förhållningssätt.
iv.

Förslag på skrivning från grupp 5

Vi strävar därför efter att ge partnerorganisationer i södra Afrika tolkningsföreträde när
Afrikagrupperna definierar sin feministiska inriktning.

Votering följde mellan förslag från grupp 3 och förslag från grupp 5, då grupp 1 tog tillbaka
sitt yrkande. Anna Bergkvist ropade upp namnen enligt röstlängden, och varje enskild person
fick svara, tills ett majoritetsbeslut uppnåtts. Rösträknarna assisterade i att följa och bekräfta
resultatet.
Förslag från grupp 3 gick vidare och ställdes mot styrelsens förslag och ytterligare votering
följde med samma upplägg som ovan.

Genom votering valde årsmötet
att välja grupp 3s skrivning iii)

Årsmötet beslutade
att fastställa Afrikagruppernas värdegrund med ovan antagna ändringar.

b) Proposition om medlemsavgift
Årsmötet beslutade
att bifalla styrelsens proposition om att medlemsavgifterna blir oförändrade 2021.

c) Proposition om stadgeändringar
Mötesordförande Stefanie Tagesson presenterade propositionen. Den utskickade versionen
löd:
8.3.1 Årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet. För ändring av stadgar och Idéprogram
program samt beslut om upplösning av organisationen krävs majoritet.
13
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Efter påpekande från en årsmötesdeltagare gällande avsaknad av 2/3 majoritet under 8.3.1 så
förtydligade styrelsen att den ändring de avsåg göra inte hade med skrivningen om
majoritetsbeslut att göra och att detta är ett tryckfel, så skrivningen årsmötet ska ta ställning
till är:
8.3.1 Årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet. För ändring av stadgar och Idéprogram
program samt beslut om upplösning av organisationen krävs 2/3 majoritet, som i tidigare
stadgar.

Årsmötet beslutade
att fastslå stadgarna i enlighet förslaget. Beslutet var enhälligt.

§25

Beslut om motioner

Ådalens Afrikagrupp kom in med ett ändringsyrkande och omformulerade sitt yrkande på
motionen angående samarbete med CinemAfrica till:
att Afrikagruppernas styrelse bereder frågan om ett samarbete med CinemAfrica för att
underlätta för Afrikagrupperna att föra ut film från Afrika runt om i Sverige.

Styrelsen beslutade
att jämka sig med ovan ändringsyrkande.

Årsmötet beslutade
att bifalla ändringsyrkandet.

§26

Nya nomineringar

Inga nya nomineringar har kommit in till årsmötet.

§27

Justerad röstlängd

Uppdaterad röstlängd är 36 personer (1 medlem som avvikit), klockan 16.30.

§28

Val av ordförande samt arvodering av ordförande
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Mötesordförande presenterade förslag ordförande samt förslag på arvodering av ordförande.

Årsmötet beslutade
att ge ordförande för Afrikagrupperna 20% av generalsekreterarens heltidslön för
verksamhetsåret 2020–2021.
att välja Anette Zetterlund till Afrikagruppernas ordförande. Beslutet var enhälligt.

§29

Justerad röstlängd

Uppdaterad röstlängd är 37 personer (1 medlem som tillkommit), klockan 16.37.

§30

Val av styrelse

Årsmötet beslutade
att gå till beslut om ordinarie styrelseledamöter och ersättare samlat och genom acklamation.
att välja styrelse utifrån valberedningens förslag som nedan:
Ordinarie ledamöter som valdes på två år 2019
Johan Sävström
Karin Sjöstedt
Lucas Nilsson
Erika Charpentier

Stockholm
Stockholm
Lund
Stockholm

Har ett år kvar av mandatperioden
Har ett år kvar men avgår
Har ett år kvar men avgår
Har ett år kvar men avgår

Ordinarie ledamöter som väljs på 1 år (fyllnadsval)
Erika Lind
Isatou Keita
Jennifer Ibe

Uppsala
Stockholm
Stockholm

Nyval (fyllnadsval för Karin Sjöstedt)
Nyval (fyllnadsval för Lucas Nilsson)
Nyval (fyllnadsval för Erika Charpentier)

Ordinarie ledamöter som väljs på två år
Beatrice Amsenius
Karin Björnberg
Ulrika Ferrinho Ribohn
Anna Stevenson

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Malmö

Omval
Omval
Nyval
Nyval

Ersättare som väljs på ett år
15
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Helene Drott Baskiti
Meron Abraham
Lars Mannberg
Jimmy Peterson
Kimanzu Ngolia

§31

Stockholm
Stockholm
Malmö
Stockholm
Botkyrka

Nyval
Nyval
Nyval
Nyval
Nyval

Val av medlemsrevisorer

Årsmötet beslutade
att gå till beslut om ordinarie medlemsrevisorer och ersättare samlat vilket gjordes genom
acklamation.
att välja medlemsrevisorer utifrån valberedningens förslag som nedan:
Medlemsrevisorer, väljs på 2 år
Ing-Britt Östlund
Tonny Kirumira

Stockholm
Stockholm

Omval
Nyval

Ersättare medlemsrevisorer, väljs på 1 år
Leka Kiwara
Olle Ingvarsson
Olof Löf

§32

Finspång
Pristina
Stockholm

Nyval
Nyval
Nyval

Val av auktoriserade revisorer

Årsmötet beslutade enhälligt
att välja auktoriserade revisorer utifrån valberedningens förslag som nedan:
Auktoriserade revisorer
Ernst & Young revisionsbyrå samt följande personer till auktoriserade revisorer:

Rebecca Ersryd, ordinarie

Nyval

Jeff Erici, ersättare

Nyval

§30

Val av valberedning

Årsmötet beslutade
att gå till beslut om de tre personerna nominerade till valberedningen samlat.
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att välja följande personer till valberedning:
Karin Sjöstedt

Nyval

Calle Sundstedt

Nyval

Josefin Pasanen

Nyval

§31

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§32

Mötets avslutande

Stefanie Tagesson och Anna Bergkvist tackar årsmötet för förtroendet och för ett väl
genomfört möte trots det digitala formatet och lämnade sedan över till Nike Dahlskog, Louise
Lindfors och Anette Zetterlund för avtackning av avgående förtroendevalda.
Mötet avslutades klockan 16.47

_____________________________
Julia Tengblad Söder, sekreterare

_____________________________
Nesim Kalmelid, sekreterare

_____________________________
Stefanie Tagesson, mötesordförande

_____________________________
Matilda Johansson, justerare
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_____________________________
Jimmy Peterson, justerare
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