ABF Stockholms årsmöte 2021
Onsdagen den 28 april 2021
Organisationsnummer: 802005-7 405

PROTOKOLL
fört vid ABF Stockholms digitala årsmöte den 28 april 2021
§1 Mötets öppnande
ABF Stockholms ordförande Teres Lindberg öppnade mötet och hälsade ombud, gäster och anställda
välkomna.
§2 Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade:
Att godkänna det framlagda förslaget till dagordning.
§3 Fastställande av ombudsförteckning
Anmäldes att totalt 21 ombud och 40 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 Catharina Piazzola till ordförande
b. Att utse Amir Bdioui till sekreterare
c. Att utse Marta Sepulveda samt Nathalie Rosed 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 2020.
Årsmötet beslutade:
Att med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning till handlingarna.
§7 Revisorernas berättelse (bilaga 1)
Revisor Gunnel Färm 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
I ny räkning har överförts
Summa

430 783
37 818 258
38 249 041

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 1)
Årsmötet beslutade:
Att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat – och balansräkningarna för räkenskapsåret 2020.
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade:
Att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020010120201231. Beslutet togs enhälligt.
§11 Fastställande av medlemsavgifter för 2021 (bilaga 2)
Ombud Karin Gunnarsson frågade om höjningen av medlemsavgiften. Håkan Wiclander framhöll att
styrelsen utifrån beslut från årsmötet 2019 fick i uppdrag att utreda medlemsavgifterna. Styrelsens
förslag utifrån utredningen fastställdes av årsmötet 2020.
Årsmötet beslutade:
Att godkänna förslaget om nya medlemsavgifter 2021 enligt bilaga 2.
§12 Fastställande av budget för 2021 (bilaga 3)
Ombudsman Håkan Wiclander presenterade förslaget till budget för år 2021
Årsmötet beslutade:
Att fastställa styrelsens förslag till budget för 2021.
§13 Fastställande av arvoden 2021 till styrelse och revisorer samt valberedning (bilaga 4)
Årsmötet beslutade:
Att i enlighet med revisorernas förslag fastställa oförändrade arvoden enligt följande:
Styrelseledamöter
Ordförande
VU
Förtroenderevisorer
Valberedningen

300 kr/bevistat möte
300 kr/bevistat möte + årsarvode 18 000
300 kr/bevistat möte + årsarvode 6 000
300 kr/bevistat möte + årsarvode 1 800
300 kr/bevistat möte
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§14 Styrelsens förslag (ingen bilaga)
Inga förslag fanns från styrelsen.
§15 Motioner (bilaga 6)
• Reumatikerförbundet Nacka
Reumatikerföreningen Värmdö/Nacka inkom den 2020-01-31 med en motion till ABF Stockholms
årsmöte med yrkande om ersättning avseende studiecirklar. Reumatikerförbundet Värmdö/Nacka
föreslog i sin motion:
- Att ersättning ska utgå med ett belopp per deltagare vid varje tillfälle
- Att beloppet bör vara minst 20/deltagare/tillfälle så att det blir proportionell ersättning
oavsett hur många deltagare det är per cirkel
ABF Stockholm välkomnade Reumatikerföreningens motion och bad om ursäkt för det sena svaret,
som också protokollfördes för 2020 års årsmöte. I enlighet med villkoren för folkbildningsverksamhet
framhölls att ABF Stockholm inte har möjlighet att besluta om schablonmässiga nivåer på
kostnadsersättningar då detta strider mot Folkbildningsrådet villkor. Närmare bestämmelser för
samarbete bestäms i samråd med föreningen och kontaktperson på ABF stockholms
folkbildningsavdelning.
Årsmötet beslutade:
Att avslå motionen
§16 Val av styrelse. Valberedningens förslag (bilaga 7)
Valberedningens sammankallande Kristoffer Hernbäck föredrog valberedningens förslag.
Årsmötet beslutade:
a. att till ordförande välja Teres Lindberg (omval, 2 år)
b. att till ordinarie ledamöter välja Magnus Dannqvist, Seyran Duran, Ninni Norlinder och Anki
von Essen Walldén (vald till 2022)
c. att till ordinarie ledamöter välja Gunn-Britt Mårtensson, Per Sungren och Mia Malmgren
(omval, 2år)
d. att till ordinarie ledamot välja Beata Mannheimer (nyval, 2 år)
e. att till suppleanter välja Natasja Mrdjanov (omval 2 år) samt Daniel Vencu Velasquez Castro
(vald till 2022) och Bernt Johansson (vald till 2022)
f. Att till suppleant välja Adnan Bozkurt (nyval 2år)
Noteras:
Att Kommunal Stockholms läns nominering (Zandra Michal) inkommit för sent till ABF Stockholms
valberedning och därför inte funnits med i valberedningens nomineringsunderlag.
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§16 Val av revisorer. Valberedningens förslag (bilaga 7)
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag:
a. att till sammankallande revisor välja Gunnel Färm (vald till 2022)
b. att till ordinarie revisor välja Johan Peanberg (omval, 2 år)
c. att till revisorsersättare välja Nils Krook och Roine Hangvar (nyval, 2 år)
d. att till revisorsersättare välja Annika De Klonia och Maria Eklund (vald till 2022)
§17 Val av valberedning (bilaga 8)
Årsmötet beslutade:
a. att till sammankallande valberedare välja omval Kristoffer Hernbäck (omval)
b. att till ledamöter välja Lowisa Anderzon, Camilla Nilsson, Alf Andersson, Johan Thidell

§18 Fastställande av nomineringstid och motionstid (bilaga 9)
Årsmötet beslutade:
Att fastställa nominerings- och motionstid till den 1 februari 2021.
§19 Stipendieutdelning ur ABF Stockholms Kulturfond (bilaga 10)
Verksamhetschef för Folkbildningen Simon Hansson redogjorde styrelsens beslut om att 2020 års
kulturstipendier går till:
Cirkelledare: Philippe Pasi
Eldsjäl: Fahyma Alnablsi
Organisation: FOLK i Skärholmen
§20 Mötets avslutande
Ordförande Teres Linberg tackade samtliga ombud och deltagare varefter mötesordförande
Catharina Piazzola avslutade årsmötet.
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Vid protokollet:

Amir Bdioui

Ordförande:

Justerare:

Catharina Piazzola

Marta Sepulveda

Justerare:

Nathalie Rosed
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