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Protokoll för årsmöte med Solidaritetsföreningen i NordOst 
Tid: Lördagen 10 mars 2018 kl. 10:00 -11:40. 
Plats: Konferensrummet i Tibblehallen (badhuset), Attundavägen 5–7, Täby 
 
Deltagare: 
Amanullah Mohammadi 
Gun-Britt Wattenström 
Amirkhan Yasinzada 
Johan Brisman 
Malin Diallo 
Marcus Granström 
Birgit Sandgren 
Stefan Grath 
Jan Boman 
Anita Börlin 
Pär Lewin Ronnås 
Matts Mattson 
 
Introduktion: Solidaritet i NordOst – några intressanta exempel. 
Vi gick laget runt. Alla närvarande presenterade sig och berättade kort om sina engagemang 
relaterat till solidaritet. Vi fick höra lite mer från tre personer: 
 
Pär Lewin Ronnås berättade om två olika verksamheter i Vallentuna. 
Nätverket S.O.S. Stöd och samverkan i Vallentuna jobbar med att underlätta för 
ensamkommande unga att stanna kvar i kommunen under sin asylprocess, även om de fyller 
18 år. Össeby församling, Åbybergskyrkan, Röda korset i Vallentuna och lärare på Vallentuna 
gymnasium ingår i nätverket. Nätverket letar boende. De träffar också lärare på Vallentuna 
gymnasium en gång per månad för att diskutera ungdomarnas situation. 
 
Arbetsgruppen för Fairtrade i Vallentuna bestående av representanter från Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Åbybergskyrkan och Vallentuna Församling (Svenska 
Kyrkan). De ordnar informationstillfälle två gånger per år i Vallentuna Centrum. De 
inblandade politiska partierna jobbar också för att göra Vallentuna till en Fairtrade City. 
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk 
konsumption. 
 
Marcus Granström berättade om Tro och Solidaritet i Norrtälje. Tro och Solidaritet i 
Norrtälje är en liten grupp som samverkar med kyrkor och andra socialdemokratiska grupper 
i sina aktiviteter. En aktivitet är språkcafé som riktar sig till yngre, både asylsökande och 
personer med uppehållstillstånd. Upplägget är att man lär sig av varann, de som är nya i 
Sverige får hjälp med svenskan och så de som vill lära sig lite arabisk/dari får hjälp med det.  
 
Malin Diallo berättade om Facebookgruppen Frivilliga Familjehem i Täby. Frivilliga 
Familjehem i Täby har samma syfte som Nätverket S.O.S. i Vallentuna, men riktat mot 
ungdomar i Täby och i viss mån Danderyd. Verksamheten är dock inte lika omfattande. 
Hittills har det ”bara” handlat om att leta boende. Informationen om hur man jobbar i 
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Vallentuna är väldigt intressant, och det skulle vara önskvärt att jobba mer som man gör i 
Vallentuna. 
 
Under diskussionen framkom flera idéer och förslag på verksamhet framöver. Förslagen 
samlades i ett särskilt dokument för vidare bearbetning av styrelsen.  
 
1. Mötets öppnande 
Matts öppnade mötet. 
 
2. Val av ordförande för mötet 
Matts valdes till ordförande för mötet. 
 
3. Val av sekreterare och justerare av mötesprotokollet 
Malin valdes till sekreterare för mötet. Marcus och Anita valdes till justerare. 
 
4. Godkännande av kallelsen till mötet 
I stadgarna står ”Årsmötet skall hållas senast i mars månad. Kallelse med dagordning skall skickas ut 
senast 3 veckor före årsmötet.” Matts redogjorde för att kallelse skett genom utskick per mail 
2018-01-19. Årsmötet beslutade, att godkänna kallelsen.  
 
5. Förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar (röstlängd) 
I stadgarna står ”För medlemskap krävs att man stöder föreningens syfte och betalar den fastställda 
medlemsavgiften. Medlem är röstberättigad vid årsmöten.”  Matts berättade att föreningen har 22 
betalande medlemmar. En röstlängd och närvaroförteckning skickades runt. 
Årsmötet beslutade, att fastställa röstlängden.  
 
6. Godkännande av dagordning 
Årsmötet beslutade, att godkänna dagordningen. 
 
7. Föredragning av (a) verksamhetsberättelse, (b) kassarapport och (c) revisorernas 
berättelse samt godkännande av rapporterna 
Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisorernas berättelse föredrogs. 
Årsmötet beslutade, att lägga dem till handlingarna. 
Till protokollet noterades att inga utbetalningar gjorts under året. Revisorerna efterfrågade 
principbeslut angående ersättning för bilresor och övriga utlägg. Detta behandlades i 9. 
nedan. 
 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade, att beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 
9. Förslag från styrelsen 
Med anledning av förslag från revisorerna beslutade årsmötet att följande skall gälla: 
Milersättning för uppdrag beslutade av styrelsen och som föranleder bilresa kan bekostas 
med 18,50 kr/mil. Övriga resekostnader ersätts enligt beslut i styrelsen i förväg. Övriga 
utgifter/utlägg för förtäring etc ersätts enligt beslut i styrelsen i förväg. 
 
10. Motioner från medlemmar 
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Inga motioner har inkommit. 
 
11. Verksamhetsplan och budget för den kommande perioden 
Årsmötet beslutade, att överlåta åt styrelsen att upprätta verksamhetsplan och budget. 
 
12. Beslut om årsavgift 
Årsmötet beslutade,  
att fastställa medlemsavgiften till 150 kr/år med möjlighet till reducerad avgift efter 
styrelsebeslut,  
att ge styrelsen i uppdrag att förtydliga rutinerna angående årsavgiften, vilket datum ska den 
senast betalas etc.  
att utreda frågan om föreningar kan ansluta sig som medlemmar. 
 
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter - ordinarie samt ersättare 
Antalet styrelseledamöter fastställdes till 5 ordinarie samt 3 ersättare. 
 
14. Val av styrelse (styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör) 
Årsmötet beslutade,  
att välja Matts Mattsson, Petra Ludwig, Amirkhan Yasinzada, Amanullah Mohammadi och 
Malin Diallo till styrelseledamöter. 
 
15. Val av ersättare i styrelsen 
Årsmötet beslutade,  
att välja Anita Börlin, Jan Boman och Gun-Britt Wattenström till ersättare i styrelsen. 
 
16. Val av revisorer 
Årsmötet beslutade,  
att välja Johan Brisman och Marcus Granström till revisorer. 
 
17. Val av valberedning jämte sammankallande 
Årsmötet beslutade,  
att välja Birgit Sandgren (sammankallande) och Pär Lewin Ronnås till valberedning. 
 
18. Mötet avslutas 
Matts framförde föreningens tack till de förtroendevalda som varit verksamma under 2017 
och som av olika skäl lämnat sina uppdrag, tackade närvarande årsmötesdeltagare för ett 
engagerat deltagande och uttryckte förhoppningen att föreningen och den nya styrelsen 
skulle lyckas med arbetet under 2018. 
 
Matts avslutade mötet. 
 
Sekreterare  Ordförande  Justerare  Justerare   
 
 
…………………  …………………  …………………  …………………   
Malin Diallo  Matts Mattsson Anita Börlin  Marcus Granström 


