Stockholms Fredsförening

Årsmöte 19/03/2017

Stockholms Fredsförening
Protokoll från föreningens årsmöte 2017
Datum: 19 Mars 2017
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Kristofer Duarte väljs till mötesordförande. Hannes Aspåker väljs till sekreterare.
3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Kajsa Sörman och Anna Wigforss väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet behörigen utlysts
Motioner och verksamhetsberättelse skickades ut 2 dagar för sent. Trots detta bestäms mötet vara
behörigen utlyst.
5. Fastställande av antalet röstberättigade
Justerare fastställer röstlängden till 11 röstberättigade.
6. Fastställande av dagordning
Mötet beslutar att fastställa dagordningen.
7. Genomgång av styrelsens verksamhets – och räkenskapsberättelse
Kajsa Sörman och Pelle Sunivsson går tillsammans igenom verksamhetsberättelsen. Kajsa
Sörman går igenom räkenskapsberättelsen.
Mötet beslutar att lägga verksamhets- och räkenskapsberättelsen till handlingarna.
8. Revisorns berättelse
Revisorn Eva Hakami kunde inte närvara, men mötesordföranden läser upp revisorns berättelse.
Mötet beslutar att lägga revisorns berättelse till handlingarna.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
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10. Motioner
Motion 1: Stöd kampanjen Stoppa Aurora!
Pelle Sunvisson redogör för motionen om att skänka 20.000 kr till kampanjen Stoppa Aurora.
Pengarna är tänkta återbetalas om de inte används.
Mötet beslutar att bifalla motionen med tillägget att oförbrukade medel skall återbetalas till
Stockholms Fredsförening.
Motion 2: Stöd till Åland 17
Pelle Sunvisson redogör för motionen om att avsätta 50.000 kr till det initiativ om ett möte mellan
svenska och ryska deltagare som har arbetsnamnet Åland 17. Frågeställningen är: Vad gör vi om
våra regeringar på allvar är på väg att föra oss i krig mot varandra?
Mötet beslutar att bifalla motionen.
Motion 3: Fler medlemmar
Motionären Lars Strandberg är inte närvarande. Istället så redogör mötesordförande för motionen
om att ge styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte utarbeta en detaljerad motion om att öka antalet
medlemmar med ett bestämt tusental under en treårsperiod.
Fredrik Fengeur yrkar på att motionens yrkande omformuleras till ett yrkande om att styrelsen till
nästa årsmöte tar fram en strategi för att öka antalet medlemmar, men med motionen som
underlag.
Pelle Sunvisson föreslår att det Fredrik Fengeurs yrkande modifieras till att endast syfta på att öka
antalet aktiva medlemmar.
Charlotta Kärrstedt föreslår ett tilläggsyrkande att värvningen ska ha särskilt fokus på ungdomar.
Beslutsordningen väljs så att det ursprungliga yrkandet ställs mot Fredriks yrkande. Sen behandlas
tilläggsförslagen.
Årsmötet bifaller Fredriks förslag, samt Pelles tilläggsförslag och Charlottes tilläggsförslag.
Således har årsmötet beslutat att ge styrelsen i uppdrag att med Lars motion som underlag till
nästa årsmöte ta fram en strategi för att öka antalet aktiva medlemmar, med särskilt fokus på
ungdomar.
Motion 4: Projektledare Animating Arts in Chechnya
Kajsa Sörman redogör för motionen gällande att Kajsa Sörman anställs som projektledare för
projektet Animating Arts in Chechnya, med anledning av att tidigare projektledare blev sjukskriven.
Pelle Sunvisson föreslår att yrkandet ändras från en anställning till ett arvoderat projekt, eftersom
det är det som egentligen anses.
Årsmötet bifaller motionen, med ändringen att det rör sig om ett arvoderat projekt och inte en
anställning.
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11. Val av ordförande
Valberedningen föreslår att Morteza Eslahchi, som valdes som ledamot på 2 år 2016, väljs som
ordförande på 1 år.
Morteza Eslahchi presenterar sig själv.
Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag.
12. Val av övriga styrelseledamöter
David Hedqvist och Ulla Magnusson valdes år 2016 in som ledamöter på 2 år, och sitter därför
kvar tills nästa årsmöte.
Valberedningen föreslår att Fredrik Fengeurs post ändras från suppleant (2 år 2016) till ordinarie.
Kajsa Sörman nominerar Diangelo Grönskog, som tyvärr inte kunde delta på mötet men gärna är
med i styrelsen.
Mötet beslutar att enligt valberedningens förslag ändra Fredrik Fengeurs post från suppleant till
ordinarie. Mötet beslutar även att välja Diangelo Grönskog till ledamot på 1 år.
Möter beslutar även att ge styrelse mandat att utse ytterligare ledamöter och ersättare.
13. Val av revisor och revisorssuppleant
Agnes Hellström valdes 2016 in som revisorssuppleant på 2 år, och är därför kvar som
revisorssuppleant tills nästa årsmöte.
Valberedningen föreslår att Eva Hakami väljs som revisor på 1 år.
Mötet bifaller valberedningens förslag.
14. Val av valberedning
Kajsa Sörman nominerar Pelle Sunvisson, men Pelle Sunvisson avböjer nomineringen.
Pelle Sunvisson nominerar Kajsa Sörman.
David Hedqvist nominerar Anna Wigforss.
Kjell Vowles nominerar sig själv.
Årsmötet väljer att utse Kajsa Sörman, Anna Wigforss och Kjell Volwles som valberedning, med
Kajsa Sörman som sammankallande ledamot.
Mötet beslutar även att valberedningen ska skicka ut sitt förslag till medlemmarna minst två veckor
innan årsmötet.
Mötet rekommenderar även att valberedningen bör lägga särskilt fokus på könsfördelning och
presentera ett lämpligt förslag till kassör.
Mötet uppmanar våra fantastiska medlemmar att redan nu kontakta valberedningen om de vill
engagera sig i föreningen.
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15. Övriga frågor
Charlotta föreslår att föreningen ska diskutera frågan “vad är ansvar?” på kommande
medlemsmöten.
16. Mötet avslutas

Sekreterare _______________________________
Hannes Aspåker

Justerare _______________________________
Kajsa Sörman
Justerare _______________________________
Anna Wigforss

