
ABF Stockholms årsmöte 2020 
Torsdagen den 24 sept 2020 

Organisationsnummer:  802005-7 405 

 

 
 
PROTOKOLL 
fört vid ABF Stockholms digitala årsmöte den 24 september 2020 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Avdelningens ordförande Teres Lindberg öppnade mötet och hälsade ombud, gäster och anställda 
välkomna. 
 
§2 Fastställande av dagordning 
Årsmötet beslutade 
Att punkt avseende stipendieutdelning ska numeras som §20 
Att formulering av punkt avseende rösträkning 5d) ska justeras till ”Rösträkning sker via verktyget 
Easymeet” 
Att godkänna det framlagda förslaget till dagordning. 
 
§3 Fastställande av ombudsförteckning 
Anmäldes att totalt 63 ombud och 50 gäster deltog enligt upprättad ombudsförteckning. 
 
Årsmötet beslutade  
Att godkänna ombudsförteckningen. 
 
§4 Årsmötets stadgeenliga utlysande  
Årsmötet beslutade  
Att godkänna årsmötets stadgeenliga utlysande. 
 
§5 Val av årsmötesfunktionärer 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag 

a. Att utse Carina Paulsson till ordförande 
b. Att utse Amir Bdioui till sekreterare 
c. Att utse Anna Fundin samt Anette Pettersson att jämte ordförande justera protokollet 
d. Att rösträkning sker via systemet Easymeet  

§6 Styrelsens berättelse. Årsredovisning med verksamhetsberättelse (bilaga 1) 
Studieombudsman Håkan Wiclander föredrog verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2019.   
 
Årsmötet beslutade  
Att med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning till handlingarna.  
 
 
§7 Revisorernas berättelse (bilaga 1) 
Revisor Johan Peanberg redogjorde revisorernas berättelse.  
 
Årsmötet beslutade  
Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
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§8 Beslut om resultatdisponering (bilaga 1) 
Årsmötet beslutade: 
Att det balanserade kapitalet disponeras så att: 

Till ändamålsbestämda medel avsätts                                                  
Kvarstående ändamålsbestämda medel från tidigare år               445 783 
I ny räkning har överförts                                                                 40 972 794 
Summa                                                                                                 41 418 577 

 
§9 Fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 1) 
Årsmötet beslutade: 
Att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat – och balansräkningarna för räkenskapsåret 2019. 
 
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade:  
Att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 20190101-
20191231. Beslutet togs enhälligt. 
 
§11 Fastställande av medlemsavgifter för 2020 (bilaga 2) 
Årsmötet beslutade:  
Att godkänna förslaget om oförändrade medlemsavgifter för 2020, dvs samtliga 
medlemsorganisationer betalar 1 kr/medlem och år, dock högst 5 000 kr. 
 
§12 Fastställande av budget för 2020 (bilaga 3) 
Ombudsman Håkan Wiclander presenterade förslaget till budget för år 2020 
 
 
Årsmötet beslutade: 
Att fastställa styrelsens förslag till budget för 2020. 
 
§13 Fastställande av arvoden 2020 till styrelse och revisorer samt valberedning (bilaga 4) 
Årsmötet beslutade: 
Att i enlighet med revisorernas förslag fastställa oförändrade arvoden enligt följande: 
 
Styrelseledamöter 300 kr/bevistat möte 
Ordförande  300 kr/bevistat möte + årsarvode 18 000 
VU  300 kr/bevistat möte + årsarvode 6 000 
Förtroenderevisorer 300 kr/bevistat möte + årsarvode 1 800 
Valberedningen 300 kr/bevistat möte 
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§14 Styrelsens förslag (bilaga 5)  
Ordförande Teres Lindberg redogjorde i enlighet med beslut från 2019 års årsmöte styrelsens 
översyn av, och förslag att revidera medlemsavgifter till årsmötet 2020. Styrelsen föreslår att 
medlemsavgifterna ska justeras enligt följande: 
 
Antal medlemmar  Medlemsavgift 

Färre än 400   500 kr 

400 – 7 999   1,25 kr/medlem* 

Fler än 8 000   10 000 kr  

 
Årsmötet beslutade: 
 
Att medlemsavgifterna revideras genom att införa en avgiftsmodell baserad på en lägsta (golv) avgift 
om 500 kr och en högsta (tak) avgift om 10 000 kr, samt justera avgiften per medlem till 1,25 
kr/medlem på fasta intervall utifrån medlemsantal.  Golv, tak samt medlemsavgift föreslårs vidare att 
vart tredje år justeras i enlighet med prisbasbeloppet. 
 
§15 Motioner 

• Reumatikerförbundet Stockholm 
Reumatikerföreningen Stockholms yrkar att ABF Stockholm återinför möjligheten för 
medlemsföreningar att till en reducerad kostnad anordna möjlighet att spela in föreläsningar som 
anordnas hos ABF Stockholm 
 

• Reumatikerförbundet Nacka 
ABF Stockholm ber om ursäkt för en motion som ej hanteras i hanteringen och att frågan om 
ersättning till cirkelledare tas på kommande årsmöte 
 
Årsmötet beslutade: 
Att bifalla Reumatikerförbundet Stockolms motion 
Att bordlägga Reumatikerförbundet Nacka motion till ABF Stockholms årsmöte 2021 
 
§16 Val av styrelse. Valberedningens förslag (bilaga 6) 
Valberedningens sammankallande Kristoffer Hernbäck föredrog valberedningens förslag.  
 
Årsmötet beslutade:  

a. att välja omval av Teres Lindberg till ordförande till 2021  
b. att välja omval Magnus Dannqvist, Seyran Duran och Anki von Essen Walldén samt nyval 

Ninni Norlinder till ordinarie ledamöter för två år till 2022  
c. att välja fyllnadsval Mia Malmgren och Gunn-Britt Mårtensson till ledamot för ett år till 2021 

samt omval av Karin Lekberg och Per Sundgren till 2021 
d. att välja omval Natasja Mrdjanov och Linn Svansbo till ersättare för ett år till 2021 samt 

omval Daniel Vencu Velasquez och Bernt Johansson till omval på två år till 2022 
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§16 Val av revisorer. Valberedningens förslag (bilaga 6) 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag: 

a. att välja omval Nils Krook och Johan Peanberg till ordinarie ledamöter för två år till 2021 
b. att välja omval  Roine Hangvar till revisorsersättare för två år till 2021. 

 
§17 Val av valberedning (bilaga 7) 
Årsmötet beslutade: 

a. att välja omval Kristoffer Hernbäck till sammankallande i valberedningen 
b. att välja omval Johan Thidell, Alf Andersson samt Lotta Wiklund Hedin till ledamöter  

 
 
§18 Fastställande av nomineringstid och motionstid (bilaga 8) 
Årsmötet beslutade: 
Att fastställa nominerings- och motionstid till den 1 februari 2021. 
 

§19 Stipendieutdelning ur ABF Stockholms Kulturfond (bilaga 9)  

Verksamhetschef för Folkbildningen Simon Hansson redogjorde styrelsens beslut om att 2020 års 
kulturstipendier går till: 

Cirkelledare: Eva Wikström 

Eldsjäl: Marie Lundberg 

Organisation: Mint Konstgalleri 

 
§20 Mötets avslutande 
Ordförande Teres Linberg tackade samtliga ombud och deltagare varefter mötesordförande Carina 
Paulsson avslutade årsmötet.  

 
 
Vid protokollet: 

 
 
Amir Bdioui 
 
 
 
Ordförande:   Justerare:     Justerare: 
 
 
 
Carina Paulsson  Anette Pettersson Anna Fundin 
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