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Årsmötet ger dig som medlem
möjlighet att påverka vårt arbete, träffa andra medlemmar och diskutera för oss viktiga frågor.
Årsmötet är högsta beslutande organ i vår organisation. Årsmötet 2021 kommer även detta år
att hållas digitalt på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer till föreningar om att
hålla årsmöten och andra större sammankomster digitala till och med 30 juni 2021.
För att undvika långa dagar framför skärmen delar vi upp årsmötets program i två moduler.
Under söndagen 30 maj hålls årsmötesförhandlingarna och under måndagen 31 maj, klockan
17–19, hålls en workshop med fokus på Afrikagruppernas identitet och varumärkesbyggande.
Vi hoppas att du har möjlighet att delta under bägge dagarna.
Du som är medlem, representant för medlemsorganisation eller stödgrupp är välkommen att
delta på årsmötet. Din röst är viktig. Vi ses!
Solidaritetshälsningar, Afrikagruppernas styrelse
Ps. Anmäl dig till årsmötet senast 7 maj här genom att klicka HÄR Ds.

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 att 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 hjälps vi åt. Gällande kostnad för
reseersättning betalas ingen sådan ut i och med det digitala formatet.

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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Afrikagrupperna har definierat ett behov av en varumärkesanalys för att stärka och uppdatera
vår budskapspaketering i extern kommunikation. Målet med varumärkesarbetet är att få
kunskap kring hur vi uppfattas av olika målgrupper och hur vi på bästa sätt anpassar och
tillgängliggör vår kommunikation och PR-arbete i implementeringen av den nya strategin
2022–2026. Byrån Prime United Minds genomför varumärkesanalysen från mars till juni
2021 och formulerar en varumärkesplattform till Afrikagrupperna. Prime United Minds är en
prisbelönad kommunikationsbyrå med bred kompetens inom varumärkesbyggande
kommunikation. I överenskommelsen ingår bland annat en analys av Afrikagruppernas
varumärke, planerade workshops med personal och medlemmar, omvärldsanalys,
nulägesanalys, intervjuer med personal och framtagande av rekommendationer kring metoder
för att skapa engagemang och öka insamling.

Deltagarlista kommer att skickas ut som separat bilaga till de anmälda till årsmötet 2021.
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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
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
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§1
§2
§3
§4
§5

§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19
§20
§21
§22
§23
§24
§25
§26
§27
§28
§29
§30
§31

Ordföranden öppnar mötet
Information om mötesförhandlingarna
Upprop och fastställande av röstlängd
Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
Val av funktionärer
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Rösträknare tillika justerare
Fastställande av årsmötets dagordning
Presentation av valberedningens förslag på ordförande, styrelse,
medlemsrevisorer och auktoriserade revisorer
Presentation av förslag till valberedning
Beslut om tidpunkt för nomineringsstopp av kandidater till styrelse, revisorer
och valberedning
Presentation av verksamheten
Värdegrund
Ordförandes rapport
Årsredovisning 2020 samt beslut om resultatdisposition
Presentation av budget 2021
Generalsekreterares rapport
Medlemsrevisorernas rapport
Auktoriserade revisorernas berättelse
Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Presentation av propositioner, inklusive medlemsavgifter
Presentation av motioner
Delegationsordning, behandlas om proposition eller motion föreligger
Beslut om propositioner, inklusive medlemsavgifter
Beslut om motioner
Nya nomineringar
Val av ordförande samt arvodering av ordförande
Val av styrelse
Val av medlemsrevisorer
Val av auktoriserade revisorer
Val av valberedning
Övriga frågor
Mötets avslutande
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Valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer (bilaga 1) samt arvodering för
ordförande (bilaga 2) finna som separata bilagor.

Nomineringskommittén föreslår att följande tre personen väljs till Afrikagruppernas
valberedning av årsmötet:
•
•
•

Calle Sundstedt (omval)
Karin Sjöstedt (omval)
Josefin Pasanen (omval)

Afrikagruppernas årsredovisning 2020 (bilaga 3) skickas ut separat till årsmötet.

Uppdraget för medlemsrevisorerna är enligt stadgarna att granska styrelsens beslut så att de är
i linje med gällande stadgar, strategier och policys samt årsmötesbeslut.
När det gäller årsmötet 2020 beslutade mötet om en ny vision, Värdegrund, som nu finns
upplagd på hemsidan. Det var en deltagande process att ta fram dokumentet och på årsmötet
fanns tillfälle att diskutera utkastet och ge förslag på ändringar och tillägg inför beslut.
En motion kring samarbete med CinemAfrica för att underlätta för Afrikagrupperna att föra ut
film från Afrika runt om i Sverige antogs efter ett ändringsyrkande från motionärerna.
Styrelsen har följt upp frågan under året.
De stadgeändringar som beslutades om på årsmötet 2020 samt på det extra årsmöte som
kallades till i januari 2021 har förts in stadgarna för Afrikagrupperna vilka finns tillgängliga
på hemsidan.
Rekommendationerna från medlemsrevisorerna kring stadgar, whistle blower funktionen och
what’s up rapporteringen har åtgärdats.
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Under året har 6 styrelsemötet hållits och medlemsrevisorer har varit närvarande vid 4 av
dessa och i övrigt tagit del av samtliga protokoll.
För att säkra framtagande av nya policys och för att kunna ha en effektiv diskussion i
detaljerade frågor har styrelsen arbetsgrupper för ny strategi, policy och personal.
Strategigruppen har följt den beslutade arbetsplanen och ett utkast presenterades i april till
styrelsen. Personalgruppen har följt arbetsplanen och stöttat generalsekreterare och
ordförande i frågor som rör arbetsgivaransvaret. Policygruppen har haft som uppdrag att se
över policys och riktlinjer när det gäller behov, innehåll och enhetlighet och fortsätter sitt
arbete med uppdraget under nästkommande år. Vi har noterat att policyarbetet är utlagt över
styrelsens möten under nästa år vilket är positivt jämfört med tidigare då samtliga togs upp
vid samma möte.
Rekommendationer och fortsatt arbete
•
•

•

•

Valberedningens uppdrag behöver anpassas så att ordinarie medlemsrevisorer inte
väljs för samma period. Som det ser ut nu har båda ordinarie samma tidsperiod.
Hemsidan har uppdaterats och nu finns alla styrdokument tillgängliga. Vissa policys
och riktlinjer är fortfarande markerade som utkast och behöver ses över så att
beslutade versioner finns tillgängliga.
På hemsidan finns inte alla policys och riktlinjer tillgängliga på både engelska och
svenska vilket behöver ses över. Det gäller även i de fall översättningar till t ex
portugisiska är aktuellt.
Policyn kring HIV/Aids har inte uppdaterats på länge och i den fortsatta arbetsplanen
vore det bra att lägga till den för beslut om åtgärd.

/ Ing-Britt Östlund (ordinarie), Tonny Kirumira (ordinarie) och Leka Kiwara (1a ersättare)

Auktoriserade revisorernas berättelse (bilaga 4) skickas ut separat till årsmötet.

Årsmötet 2021 ska besluta om följande medlemsavgifter för 2022:
•
•
•
•

Ordinarie medlemskap årsavgift 240 kr, eller 20 kr/månad
Medlemsorganisationer, 500 kr.
Hushållsmedlemskap årsavgift på 300 kr, eller 25 kr/månad
Unga upp till 25 år ”Bli medlem för 240 kr för 2 år”
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Årsmötet föreslås besluta
att medlemsavgifterna blir oförändrade 2022.
Styrelsen, 14 februari 2021

Inga motioner har kommit in till årsmötet.

På årsmötet 2019 beslutades om en delegationsordning för Afrikagrupperna.
Delegationsordningen ser efter årsmötet 2019 ut enligt följande med rödmarkerad,
överstruken text. Förslag på ny skrivelse i grön text.
Årsmötet
•
•
•

Årsmötet beslutar om övergripande inriktning och värderingar för organisationen.
Dessa formuleras i stadgar och värdegrund. program, långtidsplan/vision.
Årsmötet avslutar vid behov organisationen.
Årsmötet beslutar om delegationsordning för organisationen. Förändringar sker via
inkomna motioner och propositioner till årsmöten.

Styrelsen
•
•
•
•

Styrelsen tillsätter och har arbetsgivaransvar för generalsekreterare.
Styrelsen beslutar om verksamhetsplan och budget med utgångpunkt från årsmötets
inriktnings- och värderingsbeslut.
Styrelsen beslutar om policys och strategier utifrån stadgar och värdegrund.
långtidsplan/vision.
Styrelsen beslutar om bidragsansökningar till för Afrikagrupperna nya bidragsgivare
samt alla ansökningar över en miljon kronor.

Generalsekreterare
•
•
•
•
•

Generalsekreteraren ansvarar för att styrelsens beslut verkställs.
Generalsekreteraren beslutar inom de ramar som styrelsen beslutar om i styrdokument
och budget.
Generalsekreteraren beslutar i övrigt om verksamhetens utformning och insatser,
ekonomi och personalärenden.
Generalsekreteraren ansvarar för att löpande återkoppling ges till lokalgrupperna
under året.
Generalsekreteraren ska tillse att återrapporteringen av bidragsansökningar sker till
styrelsen.
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Årsmötet föreslås besluta
att revidera delegationsordningen enligt förslag ovan.
Styrelsen, 10 april 2021

Protokoll från Afrikagruppernas Årsmöte 2020 (bilaga 5) samt det Extrainsatta Årsmötet
2021-01-28 (bilaga 6) återfinns som separata bilagor.
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