Mötesprotokoll från Sverok Stockholms Årsmöte 2008
1. Mötesformalia
a. Mötets öppnande (13.18, 13.36)
Ordförande Nina Högberg förklarade mötet öppnat.
b.

Genomgång av mötesteknik
Andreas Granander gick igenom grundläggande mötesteknik.

c. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes och justeras löpande.
Ordningsfråga: stadgetolkning av § 67
§67 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå i samband med
distriktsårsmöte gäller distriktsårsmötets tolkning, tills klargörande ändring införs.
Tolkningsförslag av Wille Raab:
Rösträtt till de som representerar en förening nu (på dagens möte) samt ålägger
kommande styrelse att föreslå en eventuell stadgeändring till kommande årsmöte.
Årsmötet beslutade:
att bifalla tolkningsförslaget.
d. Val av mötesordförande
Andreas Granander valdes till mötesordförande.
e. Val av mötessekreterare
Anneli Henriksson valdes till mötessekreterare.
f.

Val av två justerare
Victor Annergård och Klas Meder Bokvist valdes till justerare.

g.

Val av två rösträknare
Victor Annergård och Klas Meder Bokvist valdes till rösträknare.

h.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med tillägg av följande punkter:
Den lyfta övriga frågan 2, som i fortsättningen refereras till som motion 3k)
Den lyfta övriga frågan 3, som i fortsättningen refereras till som motion 3l)
Punkt 1 i) Mötets behörighet
Övrig fråga 1: Införande av ny paragraf i stadgarna om att direktutse
distriktssekreterare
Protokollanteckning:

(av: Organisationsutvecklingsgruppen)
Av anledningar som organisationsutvecklingsgruppen inte har kunnat råda över
skickades årsmöteskallelsen ut vid ett tidigare datum än vad som först meddelats
oss. Därför kan vi inte lägga denna stadgeändringsmotion. Vi anser att stabilitet för
sekreterarrollen är minst lika viktig som för ordförande‐ och kassörsrollerna. Det är
därför vår förhoppning att ett framtida årsmöte lyfter denna fråga på ett korrekt
sätt.
i.

Mötets behörighet
Årsmötet förklarades vara behörigt utlyst.

2. Föregående års berättelser
a. Verksamhetsberättelse
Ordförande Nina Högberg föredrog verksamhetsberättelsen.
Förslag på tillägg under rubriken Forum och Utveckling:
(av: Organisationsutvecklingsgruppen)
”Organisationsutvecklingsgruppen
Årsmötet 2007 tillsatte en org.utv.grupp för att se över och uppmuntra till diskussion
om distriktets organisation – vilka problem som finns och hur de kan lösas. Gruppen
har haft två öppna diskussions‐ och visionsmöten och ett flertal arbetsmöten.”
Verksamhetsberättelsen inklusive tillägg lades till handlingarna.
b. Ekonomisk berättelse
Kassör Petter Blomberg föredrog den ekonomiska berättelsen.
Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna.
c. Revisionsberättelse
Wilhelm Raab föredrog ärendet.
Det finns ingen revisionsberättelse för årsmötet att behandla.
d.

Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Årsmötet beslutade:
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet under förutsättningen att en underskriven
revisionsberättelse från vår auktoriserade samt en från den ideella revisorn som
tillstyrker detta finns tillgänglig inom 8 veckor efter årsmötet.

3. Motioner
a. Inköp av arbetsdator
Johan Roos föredrog ärendet.

Årsmötet beslutade:
att styrelsen åläggs att det under hela verksamhetsåret finns en grupp som aktivt ser
till att datorerna på kansliet är i bra skick och anpassade för det som ska utföras på
dem. Samt att budgetposten ”Datorinköp” fastslås enligt styrelsens nuvarande
budgetförslag i och med denna motion.
b.

Tydliggörande av mandatet i distriktets arbetsgrupper
Organisationsutvecklingsgruppen drog tillbaka motionen.

c. Betalt arbete inom Sverok Stockholm
Susanne Vejdemo och Martin Brodén föredrog ärendet.
Gabriella Rehbinder yrkade:
att mötet avslår den föreslagna budgetposten ”inköp av interna tjänster”, och att
budgetposten ”arvodering av specifika sysslor” ökas till 50 000kr.
Årsmötet beslutade:
att avslå motionen i sin helhet.
d. Visionsmöte på hösten
Martin Brodén föredrog ärendet.
Årsmötet beslutade:
att anta motionen i sin helhet.
e. Valberedningsmöte
Martin Brodén föredrog ärendet.
Årsmötet beslutade:
att valberedningen ges möjlighet att fortbilda sig om sitt uppdrag – genom kurser,
träffar med andra distrikts valberedningar eller liknande.
att valberedningen ges i uppdrag att anordna ett visionsmöte för att kartlägga vilka
visioner som finns inom distriktet, med kallelser till samtliga föreningar.
f.

Verksamhetsidéer – ett sätt att hitta distriktets identitet
Aimée Kreuger föredrog ärendet.
Årsmötet beslutade:
att bifalla motionen i sin helhet.

g. Motion angående sekreterare för funktionshindrade
Gabriella Rehbinder föredrog frågan.
Årsmötet beslutade:

att distriktet tillhandahåller stöd för personer som vill ha hjälp med att skriva och
formulera yrkanden, reservationer och dylikt på distriktsårsmötet eller inför detta
eller annan Sverokrelaterad verksamhet i distriktet som kräver detta.
Arbetet kring hur detta stöd ska fungera ska ske löpande och beslut kring detta ska
tas av styrelsen i en öppen dialog som styrelsen ska ha med folk som har djupare
kunskap i frågan.
h. Motion angående påminnelse inför distriktsårsmötet
Victor Annergård, Gabriella Rehbinder och Sara Karlsson drog tillbaka motionen.
i.

Motion om tillgänglighet
Årsmötet beslutade:
att bifalla motionen i sin helhet.

j.

Upprättandet av en policy för dokumentationshantering och informationsspridning
Aimée Kreuger föredrog ärendet.
Gabriella Rehbinder yrkade:
att bifalla motionen förutom stycket kring hantering av mail.
Årsmötet beslutade:
att avslå motionen i sin helhet.

k. Motion angående verksamhetsrevisor
Årsmötet beslutade:
att avslå motionen i sin helhet.
l.

Motion angående stadgeändring paragraf sjuttio (70)
Victor Annegård, Sara Karlsson och Gabriella Rehbinder drog tillbaka motionen.

4. Kommande års verksamhet
a. Fastställande av verksamhetsplan
Nina Högberg föredrog ärendet.
Förslag på ändring av Felicia Wassberg:
”Alla föreningar ska få aktuell information om distriktet och dess resurser”
Förslag på ändring av Johan Roos:
”Alla medlemmar ska vara välkomna att bidra efter egen förmåga och intresse, de
ska känna att distriktet lyssnar på och beaktar deras åsikter. Vi ska sträva efter att bli
en organisation där alla kan delta på lika villkor.”
Styrelsen jämkade sig med båda förslagen.

Årsmötet beslutade:
att bifalla verksamhetsplanen inklusive ändringar.
b. Fastställande av avgift för medlemsföreningar
Årsmötet beslutade:
att fastställa avgiften för medlemsföreningar till 0 kronor för verksamhetsåret 2008.
c. Fastställande av budget
Gabriella Rehbinder yrkade:
att öka posten ”valberedning” till 5000 kr.
Styrelsen jämkade sig med motionen.
Årsmötet beslutade:
att anta den föreslagna budgeten.
d. Val av distriktsstyrelse
Alexander Kjäll föredrog ärendet.
Årsmötet beslutade:
att välja följande personer till distriktsstyrelse för 2008:
Nina Högberg (ordförande)
Petter Blomberg (kassör)
Christian Wiklund
Anneli Henriksson
Mårten Lagerstedt
Sara Karlsson
Peter Sahlin
Björn Södergren
Wilhelm Andersson.
e. Val av valberedning
Alexander Kjäll föredrog ärendet.
Årsmötet beslutade:
att välja följande personer till valberedning för 2008:
Tobias Landén (sammankallande)
Alexander Kjäll
Gabriella Rehbinder.
f.

Val av revisorer
Alexander Kjäll föredrog ärendet.
Årsmötet beslutade:
att välja följande personer till ideella revisorer för 2008:

Johnny Hjorter
John Lundhgren.
5. Övriga frågor
a) Justering av styrdokumentet ”Hantering av arbetsgrupper”
Gabriella Rehbinder drog tillbaka sina krav på justeringar.
b) Stadgegrupp
Gabriella Rehbinder yrkade:
att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att bilda en stadgegrupp som ska se över
stadgarna.
Årsmötet beslutade:
att bifalla yrkandet.
6.

Mötets avslutande (20.04)
Andreas Granander förklarade ordet fritt:
Aimée Kreuger önskade Nina och den nytillträdda styrelsen lycka till samt delade ut Sverok‐
pins.
Nina Högberg delade ut blommor och choklad till presidiet, sekretariatet, och den förra
styrelsen.
Tobias Landén informerade om busstider.

