
Årsmötesprotokoll RFSL Sjuhärad

Magasinsgatan 1, Borås. 2019-03-23, kl 18.00

Årsmötets öppnande §1 Ordförande Stina Nilss hälsar alla närvarande 
medlemmar välkomna till mötet och öppnar mötet kl 
18.15

Fastställande av 
röstlängd

§2 Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till 23 
röstberättigade medlemmar.

Fråga om årsmötet är 
stadgeenligt utlyst

§3 Stina Nilss redogör för kallelsen.

Val av 
årsmötespresidium

§4 Stina Nilss redogör för föreslaget presidium
bestående av föreslagen mötesordförande Andreas
Hernbo och mötessekreterare Kamal El Salim 
tillsammans med Annelie Jonsson.

Mötesordförande 1 Årsmötet beslutar att välja Andreas Hernbo
Mötessekreterare 2 Årsmötet beslutar att välja Kamal El Salim
Val av protokolljusterare §5 Årsmötet beslutar att välja Tyra Markebo och Simon 

Andersson.
Val av rösträknare §6 Årsmötet beslutar att välja Simon Andersson och Malin

Hottu.
Fastställande av 
dagordningen

§7 Årsmötet beslutar att fastställa dagordningen. 

Styrelsens verksamhets- 
och ekonomiska 
berättelse

§8 Daniel Cramer redogör för föreningens verksamhets- 
och ekonomiska berättelse. 

Årsmötet beslutar att lägga verksamhets- och 
ekonomiska berättelse till handlingarna. (se bilaga 1)

Revisorernas berättelse §9 Magnus Cramer redogör för utdrag ut från revisorns 
inkomna revisionsberättelse.

Årsmötet beslutar att styrelsen ska särredovisa andel 
och kostnad kring anställda och arvoderade till nästa 
årsmöte.

Årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till 
handlingarna (se bilaga 2)

Årsmötet beslutar att justera röstmängd till 22
Fastställande av resultat-
och balansräkning

§10 Styrelsen redogör för årets resultat- och 
balansräkning.
Årsmötet beslutar att fastställa resultat och 
balansräkning och lägga dem till handlingarna.

Fråga om ansvarsfrihet 
för styrelsen

§11 Mötesordförande redogör för frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
föregående år.

Årsmötet beslutar att justera röstmängden till 24 
personer

Propositioner §12
Antagande av stadgar 1 I nya stadgarna är det inskrivet att styrelsen kan 



(om förändringar skett på
RFSL:s kongress)

sekretessbelägga delar av styrelsemöten. Det går 
alltså inte att sekretessbelägga ett helt möte utan det 
avser vissa delar ur mötet som exempelvis rör 
personfrågor eller känslig information. 

Kraven på styrelsen storlek har nu förändrats, tidigare 
bestående av minst 5 personer men nu minskat till 
minst 3 personer.

Årsmötet beslutar att anta stadgarna som 
föreningsstadgar.

Fastställande av 
verksamhetsplan

2 Styrelsen föredrar verksamhetsplan för 
verksamhetsåret
Årsmötet beslutar att anta verksamhetsplanen för 
nästkommande verksamhetsår. 

Budget för 
verksamhetsåret

3 Styrelsen föredrar budget för verksamhetsåret
Årsmötet beslutar att anta budgeten för 
verksamhetsåret.

Motioner §13 Inga motioner har inkommit
Val av styrelse §14 Valberedningen presenterar sig och hur de har arbetat.

Fastställande av 
mandatperiod och antalet
ledamöter i styrelsen

1 Årsmötet fastställer antalet ledamöter inkl ordförande 
och kassör till 7 personer och en ersättare.

Årsmötet fastställer att mandatperioden av föreslagna 
är på 1 år.
Årsmötet fastställer röstmängden till 24 personer.

Ordförande 2 Valberedningens förslag.
Årsmötet beslutar att Stina Nilss väljs till ordförande

Kassör 3 Valberedningens förslag.
Årsmötet beslutar att Magnus Cramer väljs till kassör

Övriga ordinarie 
ledamöter

4 Årsmötet beslutar att välja nedanstående ledamöter till
styrelsen:
Helena Ahlstedt, ledamot
Rebekah Hellberg, ledamot
Daniel Karlsson, ledamot
Johan Lindal, ledamot
Christian Haglund, ledamot
Tulay Orre, ledamot

Årsmötet beslutar att rösta med 19 röster för och 3 
röstar mot.

Ersättare 5 Årsmötet beslutar att Johan Lindal är ersättare.
Val av kongressombud §15 Årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta

kongressombud.
Val av valberedning §16 Nominerade ledamöter till valberedningen:

Tyra Markebo
Teddi Gelander
David Lindqvist

Årsmötet beslutar att utse en valberedning på 3 
personer.



Årsmötet beslutar att Tyra Markebo, Teddi Gelander 
och David Lindqvist utses till valberedning.

Val av revisorer §17 Styrelsen nominerar Peter Emanuelsson från 
Ernst&Young
Årsmötet beslutar att välja Peter Emanuelsson. 

Val av eventuella 
arbetsgrupper och andra 
förtroendevalda

§18

Övriga frågor (ej 
beslutsfrågor)

§19 Enskilda medlemmar anser att kallelsen till årsmötet 
bör vara tydligare. 

Mötets avslutande Mötesordförande avslutar mötet 19.59
 

Andreas Hernbo Kamal El Salim

Årsmötesordförande                               Årsmötessekreterare

Tyra Markebo Simon Andersson

Justerare                       Justerare


