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1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Edvin Kollberg förklarade mötet öppnat 17.04

2. Adjungering
Föreningens ordförande föreslog att adjungera Henrietta Kulleborn och Christopher Fletcher-
Sandersjöö med närvaro- och yttranderätt
Årsmötet beslutade att bifalla förslaget

3. Val av mötesfunktionärer:

3:1mötesordförande;   

Årsmötet beslutade att välja Henrietta Kulleborn till mötesordförande  

3:2 protokollförare;   

Årsmötet beslutade att välja Christopher Fletcher-Sandersjöö till protokollförare  

3:3 två protokolljusterare tillika rösträknare   
Årsmötet beslutade att välja Tora Bergström och Moa Lindkvist till 
protokolljusterare tillika rösträknare   

4. Justering av röstlängd

Mötesordförande räknade antalet röstberättigade medlemmar till 41 personer

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 41 röstberättigade

5. Fastställande av föredragningslista.
Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan

6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

Föreningens ordförande Edvin Kollberg meddelade att mötet utlystes den 11 februari mars, alltså 5
veckor innan årsmötet. Enligt §14 i föreningens stadgar ska det utlysas senast 4 veckor innan
årsmötet
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst

7. Behandling av verksamhetsberättelsen.
Vice ordförande Hannah Wikforss-Green, sekreterare Andréas Forssander, kassör Armita Zarakani
samt utskottsansvariga Moa Lindkvist, Thea Erlandsson, Hilda Molin Oliv, Cornelia Graje, Lovisa
Andersson och Olof Jonsson presenterade styrelsens verksamhetsberättelse
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och att lägga denna till handlingarna

8. Fastställande av resultat- och balansräkning.

Kassör Armita Zarakani presenterade årets bokslut, utgifter och inkomster

Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningen och att lägga denna till handlingarna
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9. Föredragning av revisionsberättelsen.   
Revisorerna Joel Tomelius och Marcus Lundell är inte närvarande men har skickat över en 
revisionsberättelse som läses upp av kassör Armita Zarakani i samband med att ett exemplar delges 
mötesordförande Henrietta Kulleborn där kärnan i uppdraget som revisorer meddelades och 
upplyste årsmötet om att styrelsens verksamhetsförvaltning. 

Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen och att lägga denna till handlingarna   

10. Beslut om årets vinst / förlust.   

Styrelsen föreslog att föra det överblivna kapitalet från det gångna året till eget kapital 

Årsmötet beslutade att bifalla förslaget   

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för förutvarande verksamhetsår.   

Mötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

Röstlängden justerades till 38 röstberättigade   

12. Stadgeenliga val för tiden fram tills nästkommande ordinarie årsmöte:   

Valberedning föredrog i korthet sitt arbete med att bereda förslag. 

   

12:1 Vice ordförande;   

Valberedningens nominerade Ambar Karlsson pläderande för sin 
kandidatur samt svarade på årsmötets frågor   

  Årsmötet beslutade att välja Ambar Karlsson till vice ordförande   

12:2 Kassör;   
Valberedningens nominerade Tobias Carlbring pläderade för sin kandidatur samt svarade på 
årsmötets frågor   
Årsmötet beslutade att välja Tobias Carlbring till kassör   

12:3 Ansvarig sociala utskottet;   
Valberedningens nominerade Henrietta Tegler pläderade för sin kandidatur samt svarade på 
årsmötets frågor   

Årsmötet beslutade att välja Henrietta Tegler till ansvarig för sociala utskottet   

12:4 Reseansvarig;   
Valberedningens nominerade Gustav Zachrisson om pläderade för sin kandidatur samt 
svarade på årsmötets frågor   

Årsmötet beslutade att välja Gustav Zachrisson till ansvarig för reseutskottet   

12:5 Redaktör för Panorama;   
Valberedningens nominerade Moa Paloviita Nilsson berättade pläderade för sin kandidatur 
samt svarade på årsmötets frågor.   
Årsmötet beslutade att välja Moa Paloviita Nilsson till redaktör för Panorama   

12:6 Ansvarig samhällspolitiska utskottet;   
Valberedningens nominerade Thea Erlandsson pläderade för sin kandidatur samt svarade på 
årsmötets frågor 
Årsmötet beslutade att välja Thea Erlandsson till ansvarig för samhällspolitiska 
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12:7 Tre ledamöter i valberedningen, varav en ordförande; samt två  

valberedningssuppleanter   

12:7:1 Val av valberedning   

Valberedningens nominerade Nadya Rouholamin, Hanna Petersson och Edvin 
Andersson pläderade för sina kandidaturer samt svarade på årsmötets frågor. 

Årsmötet beslutade att välja Nadya Rouholamin till valberedningens ordförande   

samt Hanna Petersson och Edvin Andersson till ledamöter i valberedningen  

 12:7:2 Val av valberedningssuppleanter   
 Det finns inga kandidater till posterna som valberedningssuppleanter.   

 Årsmötet beslutade att vakantsätta posterna som valberedningssuppleanter 

12:8 Två revisorer och två revisorssuppleanter.  

12:8:1 Val av revisorer   
Jacob Palmqvist nominerar sig själv till posten och pläderade för sin kandidatur samt 
svarade på årsmötets frågor   

Årsmötet beslutade att välja Jacob Palmqvist till revisor och vakantsätta den 
andra posten som revisor 

12:8:2 Val av revisorssuppleanter   
Det finns inga kandidater till posterna som revisorssuppleanter 
Årsmötet beslutade att välja vakantsätta posterna som revisorssuppleanter 

Röstlängden justerades till 33 röstberättigade 

13. Eventuella fyllnadsval för styrelseledamöter för tiden fram tills nästkommande höstmöte

13 a Kommunikationsansvarig 
Valberedningens nominerade Oskar Jonson pläderade för sin kandidatur samt svarade på 
årsmötets frågor 
Årsmötet beslutade att välja Oskar Jonson till ansvarig för 
kommunikationsutskottet 

13 b Utbildningsansvarig 
Valberedningens nominerade Erna Stintzing pläderade för sin kandidatur samt svarade på 
årsmötets frågor 
Årsmötet beslutade att välja Erna Stintzing till ansvarig för utbildningsutskottet 

14. Val av två faddergeneraler.

Valberedningens nominerade Paola Kylbereg och Emil Stenquist Leffler pläderade för sina
kandidaturer samt svarade på årsmötets frågor
Årsmötet beslutade att välja Paola Kylberg och Emil Stenquist Leffler till faddergeneraler

15. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
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Styrelsens föreslog att medlemsavgiften för kommande år ska förbli oförändrad 
eftersom föreningens ekonomi anses stabil   

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsen förslag   

16. Behandling av eventuella propositioner och motioner.

16:a Proposition angående stadgeändring.
Andréas Forssander föredrog styrelsens proposition om stadgeändring avseende lydelsen av §12
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens proposition om stadgeändring avseende
lydelsen av §12 (för den första läsningen)

16:b Proposition angående stadgeändring
Edvin Kollberg föredrog styrelsen proposition om stadgeändring avseende lydelsen av §18
(uppdelning av sociala utskottet)
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens proposition om stadgeändring avseende
lydelsen av §18 (för den första läsningen)

16:b:i Proposition om ändring i reglementet
Andréas Forssander föredrog styrelsens proposition om ändringar i reglementet (instruktioner till
ansvarig för sociala utskottet samt sexmästare med tillhörande uppdatering av reglementets
numeriska ordning) om stadgeändringen av §18 går igenom nästkommande föreningsmöte
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens proposition om ändring av reglemente

16:c Proposition angående stadgeändring

Andréas Forssander föredrog styrelsens proposition om stadgeändring avseende lydelsen av §19

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens proposition om stadgeändring avseende lydelsen av
§19 (för den första läsningen)

17. Mötets avslutande

Mötesordförande Henrietta Kulleborn tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat 20:41

Henrietta Kulleborn, mötesordförande 

Tora Bergström, protokolljusterare 

Christopher Fletcher-Sandersjöö, 

mötessekreterare 

Moa Lindkvist, protokolljusterare 


