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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2021  

Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 30 maj 2021, digitalt via Zoom och Suffra. 

 

§1 Ordföranden öppnar mötet 

Anette Zetterlund förklarade mötet öppnat, hälsade alla välkomna till Afrikagruppernas 

årsmöte 2021och gjorde en kort presentation av dagordningen. 

§2 Information om mötesförhandlingarna   

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

om hur årsmötesförhandlingarna går till och hur deltagarna kan begära ordet genom det 

digitala mötesverktyget Zoom. Erika Darljung presenterar hur deltagandarna kan begära 

ordet och rösta i verktyget 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 31 personer inkluderande sent anmälda för 

söndagen den 30 maj klockan 10.00.  

Årsmötet beslutade 

att fastställa röstlängden till 31 närvarande med rösträtt i Suffra. Detta inkluderar alla, även 

de sent anmälda. 

§4 Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande   

Beatrice Amsenius, från Afrikagruppernas styrelse meddelade årsmötet att kallelsen 

publicerats 29 januari (4 månader innan) och att samlade handlingar med propositioner, 

samt att valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer gick ut 16 april (6 veckor 

innan). De auktoriserade revisorernas berättelse lades upp på hemsidan den 29 april och 

gick ut den 12 maj per mejl till anmälda deltagare till årsmötet. 

Årsmötet beslutade 

att anse årsmötet stadgeenligt utlyst. 

DocuSign Envelope ID: 2CB13096-08F7-4593-9C72-77729C0BBDB0



 

JUSTERAT 

Årsmötesprotokoll 2021 

 
 

Sida 2 av 10 

 

§5  Val av funktionärer   

Årsmötet beslutade  

att utse följande mötesfunktionärer:   

a) Ordförande: Anna Bergkvist. 

b) Sekreterare: Rebecca Cederholm och Gabi Björsson.  

c) Rösträknare och justerare: Berit Wiklund och Malte Roos.  

§6  Fastställande av årsmötets dagordning   

Årsmötet beslutade  

att fastställa dagordningen. 

§7  Presentation av valberedningens förslag på ordförande, styrelse, 

medlemsrevisorer och auktoriserade revisorer   

Calle Sundstedt från valberedningen presenterade arbetet med valberedningens förslag till 

Afrikagruppernas styrelse, medlemsrevisorer och auktoriserade revisorer 2021-2022. 

§8  Presentation av förslag till valberedning   

Johan Sävström från styrelsen presenterade styrelsens förslag till valberedning 2021–2022: 

 Calle Sundstedt, sammankallande 

 Karin Sjöstedt 

 Josefin Pasanen 

§9 Beslut om tidpunkt för nomineringsstopp av kandidater till styrelse, revisorer 

och valberedning   

Årsmötet beslutade 

att fastställa tidpunkt för nomineringsstopp till klockan 13.15 för söndagen den 30 maj.  
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§10  Presentation av verksamheten   

Ordförande Anette Zetterlund presenterade upplägget för presentation av verksamheten 

där lokalgrupperna har fått anmäla intresse för att föredrag deras arbete under 2020. 

Tre lokalgrupper har anmält sitt intresse. Ylva Zetterlund presenterade Göteborgs 

lokalgrupps arbete, Jasmine Brown presenterade Växjö lokalgrupps arbete samt Ann-Katrin 

Svärd från Falun lokalgrupp sitt engagemang under året. 

§11  Värdegrund   

Inga motioner eller propositioner om Afrikagruppernas värdegrund hade inkommit.  

§12  Ordförandes rapport   

Anette Zetterlund presenterade styrelsens arbete och fokus under året 2020. Under 

mandatåret avgick fyra styrelsemedlemmar (två ordinarie och två ersättare) i förtid.  Under 

ett extrainsatt årsmöte 28 januari 2021 gjordes fyllnadsval, samt två stadgeändringar. 

Beatrice Amsenius presenterade personalgruppens arbete med ett fokus på att agera 

bollplank åt generalsekreteraren i personalrelaterade frågor.  

Ulrika Ferrinho Ribohn presenterade policygruppens arbete med ett fokus på att ha en 

översyn över alla policys och guidelines. 

Isatou Keita presenterade strategigruppens arbete med ett fokus på Strategiplanen 2022-

2026. 

§13   Årsredovisning 2020 samt beslut om resultatdisposition   

Generalsekreterare Louise Lindfors presenterade utfallet för 2020 och förslag till 

resultatdisposition.  

Årsmötet beslutade 

att fastställa balans- och resultaträkningen enligt årsredovisningen samt att besluta om 

resultatdisposition enligt följande: 
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Av de disponibla medlen som består av: 

Balanserat kapital i form av reservfond:   7 202 253,74 

Och årets resultat   3 768 021,22 

Totalt disponibelt:    10 970 274,96 

Fastställs  

att 

Av personalfonden disponeras  77 000 

Av aktivitetsfonden disponeras  4 000 

I ny räkning balanseras totalt:  11 051 274,96 

§14  Presentation av budget 2021 

Generalsekreterare Louise Lindfors presenterade budgeten för 2021. Intäkterna är 

budgeterade till 59 700 tkr och kostnader till 56 900 tkr. Det innebär ett positivt resultat på 

2 800 tkr.  

Generalsekreteraren lyfte, utöver löpande intäkter och kostnader, särskilt fram en ökning 

av insamlingen, besparingar genom minskat krav på egeninsats, ökade kostnader för 

egenfinansierad information och kommunikation och ökade insamlingskostnader. 

§15  Generalsekreterares rapport   

Generalsekreterare Louise Lindfors berättade om verksamhetsåret 2020, det arbete och de 

aktiviteter som skett och nödvändiga åtgärder för att kunna genomföra verksamheten även 

under den pågående pandemin. 

Arbetet med strategin 2022-26 fortgick med ett fokus på att förtydliga, förankra och 

slutföra. 

Hon berättade också om de aktiviteter som skett inom program, engagemang, insamling 

och kommunikation samt med frökampanjen.  
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Mötet ajournerades klockan 12.20 för lunch, följt av en presentation av regionkontoret och 

återupptogs klockan 14.30. 

 

§15  Generalsekretarens rapport (fortsättning) 

§16  Justerad röstlängd 

Uppdaterad röstlängd är 26 personer (5 medlemmar som lämnat mötet), kl. 14.50.  

§17  Medlemsrevisorernas rapport   

Medlemsrevisor Ing-Britt Östlund presenterar medlemsrevisorernas rapport för 

verksamhetsåret 2020 och medlemsrevisorernas deltagande på 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   

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 2020. 

§20 Presentation av propositioner 

a) Proposition om medlemsavgifter 

Lisa Broberg presenterade proposition av medlemsavgifter enligt följande  

• Ordinarie medlemskap årsavgift 240 kr, eller 20 kr/månad 
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• 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” 

Styrelsen yrkar 

att medlemsavgifterna blir oförändrade 2022. 

§21 Presentation av motioner   

Ingen motion har inkommit till årsmötet 2021  

§22 Delegationsordning, behandlas om proposition eller motion föreligger   

Kimanzu Ngolia presenterade styrelsens proposition på delegationsordningen. 

Styrelsen yrkar 

att revidera delegationsordningen enligt presenterat förslag. 

§23 Beslut om propositioner 

a) Proposition om medlemsavgift 

Årsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens proposition om att medlemsavgifterna blir oförändrade 2022. 

b) Proposition om delegationsordningen 

Årsmötet beslutade 

att revidera delegationsordningen enligt presenterat förslag. 

§24  Beslut om motioner   

Inga motioner finns att behandla. 

§25 Nya nomineringar   

Mötesordförande meddelade att inga ytterligare nomineringar har inkommit. 
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§26  Val av ordförande samt arvodering av ordförande   

Mötesordförande presenterade förslag till ordförande samt förslag på arvodering av 

ordförande. 

Årsmötet beslutade 

att ge ordförande för Afrikagrupperna 20% av generalsekreterarens heltidslön för 

verksamhetsåret 2021–2022. 

att välja Anette Zetterlund till Afrikagruppernas ordförande. Beslutet var enhälligt. 

§27  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 väljs på två år 2021 

Deniz Kellecioglu Göteborg  Nyval 

Lena Martens Kalmelid Motala  Omval 

Isatou Keita  Stockholm  Omval 

Sandrine Ndayambaje Uppsala  Omval 

Ordinarie ledamöter som har ett år kvar 

Beatrice Amsenius Stockholm   

Karin Björnberg Stockholm   

Ulrika Ferrinho Ribohn Stockholm  

Anna Stevenson Malmö  
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Ersättare som väljs på ett år 

Henrik Olsson Selerud Malmö  Nyval 

Malte Roos  Malmö  Omval 

Jimmy Peterson Stockholm  Omval 

Kimanzu Ngolia  Botkyrka  Omval 

§28  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 som har ett år kvar 

Ing-Britt Östlund  Stockholm  

Tonny Kirumira  Stockholm   

Ersättare medlemsrevisorer, väljs på 1 år 

Leka Kiwara  Finspång  Omval 

Olof Löf, Stockholm  Omval 

§29  Val av auktoriserade revisorer   

Årsmötet beslutade enhälligt 

att välja auktoriserade revisorer utifrån valberedningens förslag som nedan: 

Auktoriserade revisorer 

KPMG som revisionsbyrå samt följande personer till auktoriserade revisorer: 

Thomas Mathiesen, ordinarie Nyval 
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Fredrik Sjölander, ersättare Nyval 

§30  Val av valberedning   

Årsmötet beslutade  

att gå till beslut om de tre personerna nominerade till valberedningen samlat.  

att välja följande personer till valberedning: 

Calle Sundstedt   Omval 

Karin Sjöstedt   Omval 

Josefin Pasanen  Omval 

§31 Övriga frågor   

Inga övriga frågor. 

§32  Mötets avslutande 

Anna Bergkvist tackade årsmötet för förtroendet och för ett väl genomfört möte trots det 

digitala formatet och lämnade sedan över till Anette Zetterlund för avtackning av avgående 

förtroendevalda. 

Mötet avslutades klockan 16.35 av mötesordförande  

Efter mötets avslutande tackade ordförande Anette Zetterlund Anna för utmärkt 

mötesledning, Vidare tackade hon avgående ledamöter och förtroendevalda, kansliet, 

årsmötesfunktionärer och årsmötet för väl genomförda insatser.  
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_____________________________ 

Rebecca Cederholm, sekreterare 

 

 

_____________________________ 

Gabi Björsson, sekreterare 

 

 

_____________________________ 

Anna Bergkvist, mötesordförande 

 

 

_____________________________ 

Berit Wiklund, justerare 

 

 

_____________________________ 

Malte Roos, justerare 
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