PROTOKOLL
Forum Syds årsmöte 28 maj 2016
Närvarande
87 personer hade anmält sig och 80 personer närvarade under dagen. Av dessa var 40 ombud, 16
övriga deltagare från medlemsorganisationer. Övriga närvarande var representanter från styrelse,
valberedning, revisorer och kansli. Se deltagarlista (bilaga 1)

1. Mötets öppnade
Forum Syds ordförande Manne Wängborg öppnade mötet.
2. Mötets stadgeenliga utlysande
Ordförande Manne Wängborg redogjorde för mötets utlysande och utskick av handlingar.
Årsmötet beslutade
att godkänna mötets utlysande och utskick av handlingar.
3. Fastställande av röstlängd
Ordförande ställde frågan om mötet kunde anse den lista som använts vid inregistreringen där
anmälda ombud noterats, som röstlängd. Röstlängden visade vid mötets start att 35 ombud av 46
anmälda fanns på plats.
Årsmötet beslutade
att fastställa röstlängden enligt ordförandes förslag (bilaga 2)
4. Val av ordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och rösträknare för mötet
Förslag lämnades att utse Charles Metzmaa till mötesordförande. Inga ytterligare förslag
framkom.
Årsmötet beslutade
att välja Charles Metzmaa till mötesordförande
Förslag lämnades att utse Anna Kristiansson till mötessekreterare. Inga ytterligare förslag
framkom.
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Årsmötet beslutade
att välja Anna Kristiansson till mötessekreterare
Förslag lämnades att utse Eva Solly, Farmacevter utan Gränser och Hans Wrenne,
Gambiagrupperna till justerare av protokollet. Inga ytterligare förslag framkom.
Årsmötet beslutade
att välja Eva Solly och Hans Wrenne till justerare av årsmötesprotokollet
Förslag lämnades att utse Eva Solly, Farmacevter utan Gränser och Hans Wrenne,
Gambiagrupperna till rösträknare under mötet. Inga ytterligare förslag framkom.
Årsmötet beslutade
att välja Hans Wrenne och Eva Solly till rösträknare
5. Fastställande av dagordning inklusive mötesordning
Föreslagen dagordning samt mötesordning var utsända. Mötesordförande redogjorde kort
dagordningen och mötesordningen. Ingen från årsmötet kommenterade dagordningen eller
mötesordningen.
Mötesordförande redogjorde också att talarlistan kommer skötas via talarlistan.se, en hemsida
som sköter talartiden, kölistan och sammanställer statistik från årsmötet. Den sammanställda
statistiken bifogas som bilaga till protokollet (bilaga 3)
Årsmötet beslutade
att fastställa dagordningen enligt utsänt förslag (bilaga 4)
att fastställa mötesordningen enligt utsänt förslag (bilaga 5)
Inga övriga frågor anmäldes.
6. Presentation av nya medlemmar, anmälan om utträden, beslut om uteslutning
8 nya medlemmar presenterades, antingen presenterade de sig själva eller presenterades de av
Lennart Sundström från styrelsen. De åtta organisationerna var:
Hungerprojektet
Todos por Valparaiso
Serbiska Riksförbundet
Liberia Dujar Association
Masalit association in Sweden
Kultur och idrottsföreningen Liria
Regnskogsföreningen
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Centralasiengrupperna

Årsmötet informerades om vilka medlemmar som begärt utträde och om varför de slutar.
Styrelsen anmälde följande organisationers utträde:
- Yrkesföreningen Miljö och Hälsa
- Svenska Kvinnors vänsterförbund
- CinemAfrica
- Centerpartiets Ungdomsförbund
- Svensk-Zambiska föreningen
- Svensk-Ungerska föreningen
- Zambian Association for Sustainable Projects (ZASP)
- Ryska riksförbundet
- Cogito
- Föreningen biblioteksstöd till Centralamerika
- Svenska Afghanistankommitteen
- Vänortsföreningen Sala-Pao
- Fältbiologerna
Maarit Gustavsson presenterade vilka organisationer som styrelsen föreslog att utesluta.
En fråga framkom om varför man i Forums Syd väljer att utesluta. Maarit Gustavsson
presenterade den bakgrund hon kände till kring varför förslaget ligger.
Organisationer som föreslås uteslutning, i detta fall har samtliga uteblivit med sina
medlemsavgifter för 2014, 2015 och 2016. Kontakt är svårt att få, ofta har organisationerna
upplösts.
Styrelsen föreslog att utesluta nedanstående medlemmar med anledning av obetalda
medlemsavgifter eller att organisationerna upphört att existera (3 st.):
- Artister för Fred
- Föreningen Civis
- United Africa
Årsmötet beslutade
att utesluta Artister för Fred, föreningen Civis, samt United Africa.
7. Tillsättande av beredningskommitté inför val av valberedning 2015/2016
Följande fyra personer föreslogs till beredningskommittén:
Gabi Björsson (Afrikagrupperna), Erna Sundqvist (Kvinnor i Samverkan), Pierre Andersson
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(IOGT-NTO rörelsen), Maher Habta (Nordisk Hjälp)
Inga andra förslag kom in.
Årsmötet beslutade
att välja Gabi Björsson, Erna Sundqvist, Pierre Andersson och Maher Habta att ingå i
beredningskommittén.
Mötesordförande väckte ordningsfråga om nomineringsstopp till 16.00
Manne Wängborg föreslog nomineringstopp till 15.00 eftersom att mötet gick effektivt
Mötesordförande föreslog istället att nomineringsstopp sker under sista pausen (planerat till kl
15.50 – 16.00)
Årsmötet beslutade
att sätta nomineringsstopp till sista pausen av årsmötet
8. Presentation av valberedningens förslag till styrelse och revisorer samt yttrande
om ekonomisk ersättning till styrelsen
Eva-Maria Rask, sammankallande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag samt hur
valberedningens arbete för att ta fram förslaget till ny styrelse och revisorer har genomförts. Fem
möten har ägt rum, varav ett har varit telefon-möte. Valberedningen har intervjuat samtliga
ledamöter, även generalsekreteraren. En enhällig valberedning la fram detta förslag.
Valberedningen föreslog Manne Wängborg till ordförande
Valberedningen förslog följande personer till styrelseledamöter på två år:
Göte Isaksson (omval)
Hanna Gerdes (nyval)
Per-Åke Andersson (nyval)
Tobias Linghag (nyval)
Valberedningen föreslog följande personer till suppleanter i ett år:
Mats Ehn (omval)
Egle Obcarskaite (nyval)
Victoria Enström (nyval)
Gina Manzizila (nyval)
Niklas Hallhagen (nyval)
Valberedningen föreslog följande personer till revisorer och revisorssuppleanter i ett år
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Fredrik Sjölander (auktoriserad, omval)
Åsa Nilsson Söderström (förtroendevald, omval)
Anna Landerholm Granberg (auktoriserad, omval)
John Erik Rehn (förtroendevald, omval)
Nämnda personer kom fram och berättade varför årsmötet ska rösta på dem.
Revisorerna närvarade för tillfället inte på mötet och kunde därför inte presentera sig.
Ordningsfråga från Gabi Björsson, Afrikagrupperna, om det fanns en presentation av sittande
styrelse. Svaret var att det inte fanns någon sådan framtagen.
Ordningsfråga från Gabi Björsson angående sittande styrelsen, att det har blivit fel i listan med
namn av sittande ledamöter. Siv Andersson heter inte Siv Andersson, utan Siv Svensson.
Detta noterades härmed till protokollet.
Valberedningens yttrande kring ekonomisk ersättning till styrelsen.
Sammankallande för valberedningen, Eva-Maria Rask, redovisade valberedningens förslag på
styrelseledamöters ekonomiska ersättning när de har uppdrag för Forum Syd. Förslaget var att
låta villkoren vara oförändrade men valberedningen hade också ett kompletterande förslag hur
man skulle förenkla för föräldrar att vara aktiva i styrelsearbetet. Valberedningen föreslog att
årsmötet skulle ge styrelsen i uppdrag att se om det finns möjlighet att få ekonomisk ersättning av
barnpassning under styrelsemöten.
Fråga ställdes angående när de nya stadgarna träder i kraft, om de antas på detta årsmöte,
eftersom valberedningen har lagt förslag utifrån nuvarande stadgar.
Svaret var att valberedningens förslag utgått från de stadgar som gällde vid tiden för deras arbete,
dvs så som de varit fram till eventuellt kommande beslut. Om beslutet om stadgeändring antas av
detta årsmöte ska kommande valberedning arbeta enligt den stadgan.
9. Beslut om stadgeändring, bekräftelse på beslut från medlemsmöte 31 januari 2016
(bilaga 6)
Göte Isaksson föredrog kring justeringarna för stadgeändringarna. Medlemsmötet i januari tog
beslut på det förslag som styrelsen hade lagt fram.
Förslaget omfattade huvudsakligen fyra punkter:
Styrelsen, valberedningen, arbetsutskottet (AU) och synpunkter på att förtydliga skillnad mellan
årsmöte och medlemsmöte.
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I förslaget låg att minska styrelsens storlek till åtta ledamöter samt ordförande och två
suppleanter. Vidare innehöll även förslaget att antalet mandatperioder skulle begränsas till tre
stycken (sex år). I förslaget låg även att samtliga poster i styrelsen ska ha mandatperioder på två
år. Förslaget att arbetsutskottet minskas så att det omfattar tre ledamöter och en suppleant var en
följd av förslaget på minskad styrelse. Valberedningens storlek föreslogs fastställas till fyra
ledamöter samt en sammankallande.
Förtydligandet gällande årsmöten och medlemsmöten handlade om att medlemsmöten inte kan
vara beslutsmässiga. Dessa ska endast ha rådgivande karaktär.
Medlemsmötet ska inte ha någon beslutsrätt, däremot finns det inget som förhindrar att
medlemsmötet kan kopplas till ett extra årsmöte. Men då blir det två olika möten.
Det fanns även en del redaktionella ändringar i förslaget.
Inga andra frågor framkom.
Inga andra yrkanden kom in
Styrelsen föreslog årsmötet besluta att anta förslaget till ändring av Forum Syds stadgar enligt
extra medlemsmöte 31 januari 2016

Årsmötet beslutade
att anta förslaget till ändring av Forum Syds stadgar
Beslutet antogs med ⅔ majoritet.
Årsmötet gick vidare till presentation av årsredovisningen då årsmötet låg bra till tidsmässigt,
men eftersom det inte fanns några revisorer på plats kunde inget beslut tas om ansvarsfrihet innan
lunch.
Årsmötet gick igenom verksamhetsberättelsen och ekonomisk redovisning innan lunch, för att
efter lunch gå vidare till ansvarsfrihet.
10. Fastställande av årsredovisning 2015 (bilaga 7)
Styrelsen lämnade en årsrapport som omfattade verksamhetsrapporten samt förvaltningsberättelse
och ekonomisk redovisning för 2015. Årsrapporten med förvaltningsberättelsen föredrogs av Lisa
Sjöblom, generalsekreterare. Lisa gick igenom förvaltningsberättelsen samt organisationens
vision och syfte liksom de mål som Forum Syd har, samt resultaten för dessa.
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Ewa Stenberg, ekonomichef på Forum Syd, föredrog den ekonomiska redovisningen och pekade
på det fortsatta beroendet Forum Syd har av Sida-medel. Idag är runt 95 % Sida-bidrag.
Årsmötet kunde inte gå till beslut eftersom revisorn inte närvarade förrän efter lunch.
Ordningsfråga ställdes om att ta frågor efter lunch.
Mötesordförande ställde frågan om ajournering av mötet till 14.00.
Årsmötet beslutade
att ajournera mötet till 14.00
Årsmötet återupptogs 14.00
Frågestund kring årsredovisningen som presenterats före pausen.
Pierre Andersson, IOGT-NTO rörelsen, hade två frågor, den första handlade om stängningen av
kontoret i Tanzania och den andra frågan riktade sig till styrelsen då han undrar kring
organisationens nya riktning “Going Glocal”, Hur avser man att blanda in
medlemsorganisationerna i den omorganiseringen?
Lisa Sjöblom förtydligade kring omständigheterna gällande stängningen av Forum Syds
landkontor i Tanzania som fick stänga då vidare finansiering av det program man hade uteblev
samtidigt som det genom ”whistleblowing” framkom misstankar om misskötsel till ambassaden i
Tanzania. Detta föranledde ambassaden att genomföra en revision av kontoret i Tanzania för åren
2012-2014. Revisionen är ännu inte helt färdig. Vad gäller Going Glocal har dialoger hållits med
ett antal av de större organisationerna som söker bidrag via Forum Syd. I detta första skede är det
huvudsakligen de som kallas ”sökande organisationer” som berörs. Dessa är inte alltid
medlemmar. En av Going Glocals huvudsyften är att öka Forum Syds relevans för medlemmar,
att öka utbyte och stöd för de som önskar. Många av Forum Syds medlemmar är mindre
organisationer och inbjudan till dialog kommer att komma.
Manne Wängborg kompletterade Lisa Sjöbloms svar angående misstankarna om misskötsel på
kontoret i Tanzania. Han tog upp vikten av nolltolerans mot korruption som finns i
organisationen.
Hans Wrenne, Gambiagrupperna, lyfte en fråga angående inledningen av rapporten, han undrade
vilket underlag det finns i meningen “minskat demokratiskt utrymme”? Vad finns det för
referenser? Lisa Sjöblom besvarade frågan, och lyfte bland annat att 100 olika länder har
inskränkningar mot civilsamhällets demokratiska utrymme. Att länder kopierar varandras lagar
för att minska civilsamhällets makt och inflytande.
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Gorka Fagilde, Svenska FN-förbundet, inledde med att berömma för öppnandet av ett landkontor
i Somalia, men frågade också om pilotprojekt inom Going Glocal i Colombia. Hon frågade också
om kopplingar till biståndsnedskärningar, hur det påverkar organisationen.
Lisa svarade att det pilotprojekt som pågår i Colombia har hittills uppfattats som lyckat. Men det
är lite tidigt att utvärdera. De nuvarande nedskärningarna i biståndsbudgeten påverkar inte Forum
Syd direkt, men man bevakar frågan noggrant och följer utvecklingen. Det är alltid svårt att
förutsäga.
Inga fler frågor lyftes.
Ewa Stenberg, ekonomichef på Forum Syd, föredrog den ekonomiska delen av årsredovisningen.
Hon berättade bland annat om beslutet att avsluta Forum Syds 90-konto från 2016, och att
medlemsavgifterna har ökat.
Manne Wängborg lyfte frågan angående att Forum Syd byter lokal, var den kostnaden syns.
Ewa Stenberg redogjorde att den kostnaden inte finns i denna redovisning, utan kommer i nästa.
Bytet av lokal sker främst av tillgänglighetsskäl.
Årsmötet var redo att gå till beslut.
Årsmötet beslutade
att fastställa årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 och att därmed lägga årsrapporten till
handlingarna
11. Revisionsberättelse (bilaga 7)
Fredrik Sjölander, KPMG, och Åsa Nilsson Söderström, förtroendevald revisor, föredrog hur
revisionen genomförts och yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen enligt revisionsberättelsen.
Åsa Nilsson Söderström tog bland annat upp att hon känner sig trygg i att frågan angående
landkontoret i Tanzania har hanterats på rätt sätt. Däremot skickade hon med att till nästa gång
fundera kring hur man informerar sina medlemmar om denna typ av frågor.
Åsa Nilsson Söderström skickade även med att det vore bra att försöka bredda den ekonomiska
basen och inte vara så beroende av en finansiär.
Årsmötet gick till beslut
Årsmötet beslutade
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna
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12. Styrelsens ansvarsfrihet
Mötesordförande föreslog enligt revisionsberättelsen att bevilja styrelsen och generalsekreteraren
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
En ordningsfråga ställdes angående vilka är det är som ges ansvarsfrihet?
Styrelsen som har suttit under året reste sig upp, så att årsmötet såg vilka som skulle beviljas
ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 enligt revisionsberättelsen
Mötesordförande ajournerade för paus till kl 15.00,

13. Fastställande av verksamhetsplan för 2017-2019 inklusive rambudget 2017
(bilaga 8)
Lisa Sjöblom presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017-2019 med fokus på 2017.
Lisa redogjorde hur verksamhetsplanen arbetats fram. Utgångsläget har varit föregående års
verksamhetsplan där vissa justeringar gjorts. Denna övergripande verksamhetsplan ligger sedan
till grund för enheternas och landkontorens planer 2017.
.
Lisa Sjöblom tog upp att 2017 är ett viktigt år för Forum Syd eftersom en ny organisation
kommer finnas på plats och en 5-årig strategi kommer att läggas upp. Lisa pekade på möjliga
utvecklingsområden som att positionera sig inom migration och utveckling.
Prioriteringar under 2017:
- Fortsatt implementering av Going Glocal
- Utveckla en strategisk plan för 2018-2022
- Rapportera till Sida Civsam för perioden 2014-16 samt ansöka för ny ramperiod 2018-2022
- Öka antalet medlemmar
- Ökad diversifiering av inkomstkällor
Lisa Sjöblom presenterade rambudgeten
Erna Sundqvist, Kvinnor i Samverkan ställde en fråga om Forum Syds närvaro. Hur kommer alla
de projekt att hanteras där det inte finns lokal närvaro? Hur kommer omorganiseringen, att ske?
Med omplaceringar, naturlig avgång eller uppsägningar?
Lisa Sjöblom redogjorde att Forum Syd kommer jobba regionalt där man har närvaro, och
fortsatta diskussioner om Forum Syd ska öppna fler regionala hubbar ska påbörjas med styrelsen
under hösten. De projekt som bedrivs i delar av världen där Forum Syd inte har närvaro kommer
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att fortsatt hanteras av kontoret i Stockholm. När det gäller den interna omorganisationen och
personalfrågor så är det inte beslutat. Fackliga förhandlingar pågår.
Pierre Andersson, IOGT-NTO rörelsen, lyfte frågan angående strategin 2018-2022, Hur kommer
medlemmarna att bli inblandande i strategiarbetet? Kommer detta behandlas på nästa årsmöte?
Pierre Andersson lyfte även en fråga om differentieringen av finansieringen, där näringslivet
framhålls som en möjlig väg - finns det etiska riktlinjer?
Lisa Sjöblom redogjorde att arbetet med att ta fram strategi-dokument för 2018-2022 påbörjas
under hösten tillsammans med styrelsen. Det handlar bland annat om att förtydliga
idéprogrammet men det handlar inte om en stor kursändring. Medlemmarna kommer att
rådfrågas, men det är ett dokument som styrelsen ska besluta om. Vad gäller etiska riktlinjer finns
en policy fastställd av styrelsen som heter Etisk policy för insamling, näringslivssamarbeten och
fondansökningar och finns att läsa på Forum Syds hemsida.
Manne Wängborg underströk att det är en möjlig väg men att inget är beslutat, styrelsen har inte
diskuterat detta djupare ännu, men tänker att det är en möjlig väg att utreda, det är nytt för Forum
Syd.
Lois Hemgren, Liberia Dujar Association, lyfte frågan om det fanns tankar på kontor i Västafrika
och undrade även vad som gör att Somalia har ett speciellt program?
Lisa Sjöblom berättar att styrelsen kommer diskutera strategisk närvaro för Forum Syd under
hösten, inga beslut finns fattade. Att Somalia har ett eget program handlar om att det fanns
pengar som var öronmärkta till detta. Även att Sida arbetar mycket med Somalia.
Inga fler frågor framkom.
Årsmötet beslutade
att anta den föreslagna verksamhetsplanen 2017-2019 och rambudget för 2017

14. Fastställande av ersättningar och arvoden
Valberedningen föreslog att ge årsmötet i uppdrag att låta styrelsen se över om det finns
möjlighet till ersättning för barnpassning under styrelsemöten.
Årsmötet beslutade
att villkoren är oförändrade för kommande år, samt
att styrelsen uppdras att se över om det finns möjlighet till ersättning för barnpassning.
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15. Behandling av inkomna motioner
En motion hade inkommit från medlemsorganisationen FRU (Föreningen Rehabilitering och
Utveckling).
Ingen representant från FRU var närvarande för att föredra motionen.
Carina Andersson från styrelsen föredrog styrelsen svar. Det yrkande som har ställts till Forum
Syd är att uppmärksamma personer med funktionsnedsättning. Styrelsen delar motionärens
uppfattning på det hela, att det ska vara lika rättigheter för alla.
Styrelsen yrkade att motionen med detta svar skulle anses besvarad
Eva-Maria Rask, Adoptionscentrum, tillade att flytten görs bl.a för att kansliet ska vara mer
tillgängligt.
Tiina Nummi-Södergren, MyRight, berättade att FRU öppnade upp att lämna in motionen
tillsammans med dem men det blev inte så men MyRight stödjer innehållet i motionen, och
tycker att styrelsens svar är bra.
Årsmötet beslutade
att med styrelsens svar anse motionen besvarad
16. Fastställande av medlemsavgift 2017
Markus Malm från styrelsen föredrog propositionen från styrelsen.
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften lämnas oförändrad för 2017.
Eva Solly frågade vad en ”plattformsorganisation” är.”
Markus Malm förtydligade vad en plattformsorganisation är. Det är en organisation som har
andra organisationer som medlemmar, så som Forum Syd.
Årsmötet beslutade
att låta medlemsavgiftsnivåerna 2017 vara oförändrade
17. Val av ordförande
Eva-Maria Rask (sammankallande i valberedningen) presenterade förslaget att välja om Manne
Wängborg till ordförande. Inga andra förslag hade inkommit.
Valberedningen hade lagt förslaget att välja Manne Wängborg till ordförande. (omval)
Årsmötet beslutade
att välja Manne Wängborg till ordförande för det kommande året (omval)
Beslutet var enhälligt.
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18. Val av övriga ledamöter i styrelsen
Inga ytterligare nomineringar till ledamot i styrelsen hade inkommit under dagen.
Förslaget var följande
Göte Isaksson (omval)
Hanna Gerdes (nyval)
Per-Åke Andersson (nyval)
Tobias Linghag (nyval)
Denna punkt delades upp i två beslut, det första att besluta om antal ledamöter, då stadgarna
säger att antalet ska vara minst åtta ledamöter, därefter kommer beslut fattas om vilka personer
som ska fylla dessa platser.
Enligt valberedningens förslag ska styrelsen ha åtta ledamöter. Inga ytterligare förslag framkom.
Årsmötet beslutade
att fastställa antalet ledamöter i styrelsen till åtta.
Årsmötet beslutade
att välja följande personer till ledamöter i Forum Syd för de två kommande åren
Göte Isaksson
Hanna Gerdes
Per-Åke Andersson
Tobias Linghag.
Beslutet var enhälligt.
19. Val av suppleanter i styrelsen
Eva-Maria Rask presenterar suppleanterna:
Mats Ehn, Egle Obcarskaite, Victoria Enström, Gina Manzizila, Niklas Hallhagen
Årsmötet beslutade
att välja uppräknade suppleanter i följande ordning: (se ovanför)
Beslutet var enhälligt
20. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslog följande personer till revisorer och revisorssuppleanter
Fredrik Sjölander till auktoriserad revisor
Åsa Nilsson Söderström till förtroendevald revisor
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Anna Landerholm Granberg till revisorsersättare för Fredrik Sjölander
Jon-Erik Rehn till revisionsersättare för Åsa Nilsson Söderström
Fråga från Hans Wrenne, Gambiagrupperna, hur de auktoriserade revisorerna kan väljas på
årsmötet, ska inte dessa tjänster upphandlas? Och finns det inte då avtal?
Lisa Sjöblom svarade på frågan att det är enligt stadgarna, som säger att även auktoriserad revisor
ska väljas av årsmötet- Årsmötet kan säga nej men behöver då ha ett alternativ , kansliet gör en
förberedande upphandling av revisorer som sedan fastställs efter årsmötet..
Årsmötet beslutade
att välja Fredrik Sjölander, Åsa Nilsson Söderström till revisorer
att välja Anna Landerholm Granberg och Jon-Erik Rehn tillrevisorssuppleanter
Beslutet var enhälligt
21. Val av valberedning
Beredningskommittén redogjorde för inkomna nomineringar, totalt 7 nomineringar hade
inkommit. Av dessa nominerade föreslog beredningskommittén 5 ledamöter till valberedning.
Beredningskommitténs förslag
Eva-Maria Rask (Sammankallande)
Christer Wik
Bonnie Bernström
Lillemor Holm
Saul Sagnia
Övriga nomineringar
Linda Rosén
Gunvor Ngarambe
Gabi Björsson, Afrikagrupperna, nominerade Linda Rosén till valberedningen
Mötesordförande redogjorde hur det skulle gå till att välja valberedning. Först tas beslut om hur
stor valberedningen ska vara, sen vilka som ska fylla platserna. Är det fler personer nominerade
än platser kommer sluten omröstning att ske.
Erna Sundqvist förklarar varför de valt fem personer, att det är bättre med ett udda antal.
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Årsmötet gick till beslut
Ett yrkande fem personer i valberedningen fanns
Ett yrkande sex personer i valberedningen fanns.
Årsmötet beslutade
att fastställa antalet ledamöter till fem personer
Maarit redogjorde hur den slutna omröstningen skulle gå till.
Ombuden får rösta, fem stycken namn gäller, är det fler namn kommer rösten bli ogiltig men
färre namn går bra.
Lois Hemgren, Liberia Dujar Association, undrade vilka de nominerade är, och om de kan
presentera sig.
Mötesordförande föreslog en kort presentation. Alla som ställer upp till val till valberedningen
fick komma fram och presentera sig.
Dessa personer presenterade sig/presenterade andra:
Eva Maria Rask
Bonnie Bernström
Lillemor Holm
Per-Åke Andersson pratade för Christer Wik
Markus Malm pratade för Linda Rosén
Gunvor Ngarambe
Mötesordförande läste upp Saul Sagnias nominering eftersom att han ej närvarade på mötet.
Mötesordförande föreslog ajournering av mötet tills dess att rösträkningen var klar. Rösträknarna
lämnade lokalen för att räkna de lämnade rösterna.
Resultat efter rösträkningen
Flest röster fick följande personer:
Eva-Maria Rask
Bonnie Bernström
Lillemor Holm
Christer Wik
Saul Sagnia
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Årsmötet beslutade
att välja följande personer till valberedning
Eva Maria Rask
Bonnie Bernström
Lillemor Holm
Christer Wik
Saul Sagnia
att välja Eva-Maria Rask till sammankallande i valberedningen
22. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns anmälda.

23. Mötet avslutas
Då inga ytterligare frågor fanns på dagordningen lämnade mötesordförande ordet till ordförande
Manne Wängborg.
Vidare avtackades de avgående ledamöterna av ordförande Manne Wängborg samt alla
mötesfunktionärer.
Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Datum:

_____________________________
Charles Metzmaa, mötesordförande

_____________________________
Anna Kristiansson, sekreterare

_____________________________
Eva Solly, justerare

_____________________________
Hans Wrenne, justerare

15 (15)

