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Protokoll från Afrikagruppernas extrainsatta årsmöte 28 januari 2021, digitalt 

via Zoom och Suffra. 

 

§1 Ordföranden öppnar mötet   

Anette Zetterlund öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Hon sammanfattade kort 

anledningen till detta möte, som beror på att nuvarande styrelse ej följer stadgarna om åtta 

ordinarie ledamöter, på grund av fyra avhopp under styrelseåret (två ordinarie samt två 

suppleanter). Avhoppen har bland annat berott på att ledamöter har flyttat utomlands, samt 

skadat sig, vilket lett till att de har sett att de ej har haft möjlighet att kunna fullfölja sina 

uppdrag i styrelsen. Svensk Insamlingskontroll rekommenderade därför Afrikagrupperna att 

hålla ett extrainsatt årsmöte för att säkerställa att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen 

stämmer överens med stadgarna.  

 

§2 Information om mötesförhandlingarna   

Anna Bergkvist, digital facilitator för mötet samt föreslagen mötesordförande, informerade 

om hur årsmötesförhandlingarna går till och upplägget för röstning genom det digitala 

verktyget Suffra. Anna Bergkvist kollega Erika Darljung introducerade sedan deltagarna till 

de olika funktionerna i Suffra.  

 

§3  Upprop och fastställande av röstlängd   

Anmälda till årsmötet registrerades vid sin ankomst till det digitala mötet. Röstberättigade 

lades till röstlängden som fastställdes till 22 personer (varav 5 medlemmar som anmälde sig 

sent) för torsdagen den 28 januari klockan 17.20.  

Årsmötet beslutade 

att godkänna att de 5 medlemmar som anmält sig sent lades till röstlängden. 

att fastställa röstlängden till 22 personer. 
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§4  Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande   

Beatrice Amsenius, vice ordförande, meddelade årsmötet att kallelsen publicerades på 

hemsidan samt gick ut till medlemmar den 20 oktober (3 månader innan) och att samlade 

handlingar med motioner och propositioner samt valberedningens förslag till fyllnadsval till 

styrelsen publicerades på hemsidan den 17 december (6 veckor innan). 

 

Årsmötet beslutade 

att anse årsmötet stadgeenligt utlyst.  

 

§5  Val av funktionärer   

Årsmötet beslutade  

att utse följande mötesfunktionärer:  

a) Ordförande: Anna Bergkvist. 

b) Sekreterare: Berit Wiklund och Julia Tengblad Söder.  

c) Rösträknare och justerare: Gabi Björsson och Karin Alsén.  

 

§6  Fastställande av årsmötets dagordning   

Årsmötet beslutade  

att fastställa dagordningen för det extrainsatta årsmötet 2021-01-28. 

 

§7  Presentation av valberedningens förslag på nya styrelseledamöter 

(ordinarie samt suppleanter)   

Calle Sundstedt från valberedningen presenterade arbetet med eftersökning av fyllnadsval för 

nya styrelseledamöter, samt presenterade de föreslagna ordinarie ledamöterna samt 

suppleanter. De föreslagna ledamöterna presenterade sig kort. 

 

§8 Presentation av propositioner 

Jimmy Peterson presenterade styrelsens proposition, bakgrunden till propositionen samt 

förslag till beslut. 

Styrelsen yrkar 

att revidera stadgarna så det står följande framöver: 

9.2 Styrelsen består av:  
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- 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. 

 

§9 Presentation av motioner   

Ing-Britt Östlund presenterade medlemsrevisorernas motion. 

 

Medlemsrevisorerna yrkar 

att skrivelsen i stadgarna bör vara enligt följande: 

 

10.1 Årsmötet utser minst två medlemsrevisorer jämte samma antal ersättare. 

 

Anette Zetterlund presenterade styrelsens svar på motionen. 

Styrelsen yrkar  

att bifalla motionen. 

 

§10 Justerad röstlängd 

Röstlängden justerades klockan 18.05 till 21 personer.  

 

§11 Beslut om motioner och propositioner 

Årsmötet beslutade enhälligt:  

att  

- fastslå stadgarna i enlighet med propositionen. 

- fastslå motionen i enlighet med medlemsrevisorerna förslag. 

 

§12  Val av nya ledamöter till styrelsen   

Årsmötet beslutade  

att välja ordinarie ledamöter utifrån valberedningens förslag som nedan: 

 

Ordinarie ledamöter som valdes till och med årsmötet 2021-05-30 (fyllnadsval) 

Lena Kalmelid Martens Motala Nyval (fyllnadsval för Erika Lind) 

Sandrine Ndayambaje Uppsala Nyval (fyllnadsval för Jennifer Ibe) 
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att välja suppleanter utifrån valberedningens förslag som nedan: 

  

Ersättande ledamöter som valdes till och med årsmötet 2021-05-30 (fyllnadsval) 

Lisa Broberg  Stockholm  Nyval (fyllnadsval för Helene Drott Baskiti) 

Malte Roos  Stockholm  Nyval (fyllnadsval för Lars Mannberg) 

 

§13 Övriga frågor  

En mötesdeltagare rekommenderade övriga deltagare att använda två digitala enheter, 

exempelvis en dator och en smartphone, och använda smartphonen för röstning i Suffra och 

datorn till mötesdeltagandet i Zoom. 

 

§14  Mötets avslutande 

Mötet avslutades klockan 18.25. 

 

 

_____________________________ 

Julia Tengblad Söder, sekreterare 

 

_____________________________ 

Berit Wiklund, sekreterare 

 

_____________________________ 

Anna Bergkvist, mötesordförande 

 

____________________________ 

Gabi Björsson, justerare 

 

_____________________________ 

Karin Alsén, justerare 
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