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Protokoll för årsmöte med Solidaritetsföreningen i NordOst 
Tid: Lördagen 9 mars 2019 kl. 10:00 -11:30. 
Plats: Studierummet, Tibble kyrka, Täby 
 
Deltagare 
Anita Börlin  
Marina A Davidsdotter 
Malin Diallo 
Pär Lewin Ronnås 
Petra Ludwig 
Matts Mattsson 
Inga-Maj Rasmusson 
Göran Sallnäs 
Fredrik Walstam 
Gun-Britt Wattenström 
 
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 
Petra valdes till sekreterare för mötet. Malin 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.” 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.”   
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 
Anita föredrog verksamhetsberättelsen (bil) och Malin den ekonomiska rapporten (bil). 
Årsmötet beslutade, att lägga dem till handlingarna. 
 
Årsmötet konstaterade att revisorernas berättelse saknades. 
Eftersom ingen av deltagarna tidigare varit med om ett årsmöte där revisionsberättelsen 
saknades uppstod osäkerhet om hur styrelsen skulle kunna beviljas ansvarsfrihet. 
Årsmötet konstaterade  
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att utöver styrelseledamöterna (som inte ska delta i beslut om styrelsens ansvarsfrihet) 
fanns i rummet följande röstberättigade medlemmar i föreningen: Marina A Davidsdotter, 
Inga-Maj Rasmusson, Pär Lewin Ronnås, Göran Sallnäs och Fredrik Walstam.  
Årsmötet beslutade enhälligt 
att, bordlägga frågan om ansvarsfrihet tills revisionsberättelsen föreligger,  
att ordna så att nämnda ledamöter per mail får ta del av revisionsberättelsen och  
att därefter ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.  
Här noteras att revisionsberättelsen inkom till föreningens ordförande senare samma dag 
per mail (se bil) och sändes vidare till årsmötesdeltagarna som ett par dagar senare kunde 
besluta     
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna (bil). 
 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade, med stöd av inkomna mailröster från röstberättigade medlemmar 
att, i enlighet med revisor Marcus Granströms förslag, bevilja styrelsen och kassören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018, 
att, till protokollet notera årsmötets uppskattning över allt som styrelsen och 
föreningsmedlemmarna åstadkommit under 2018, 
att särskilt tacka avgående ledamoten Malin Diallo för goda insatser.      
 
9. Förslag från styrelsen 
Malin Diallo redogjorde för diskussioner inom styrelsen om att föreningar skulle kunna vara 
medlemmar i Solidaritetsföreningen. Styrelsen föreslår emellertid ingen stadgeändring; 
liksom tidigare gäller i fortsättningen individuellt medlemskap. Föreningar är välkomna att 
ekonomiskt stödja Solidaritetsföreningen. 
 
10. Motioner från medlemmar 
En motion hade inkommit från Ulf Sellgren om breddad och fördjupad verksamhet 2019. 
Styrelsen har tillstyrkt motionen och beaktat dess innehåll vid utformningen av förslaget till 
kommande verksamhet. Årsmötet beslutade,  
att i enlighet med styrelsens förslag bifalla motionen. 
 
 
11. Verksamhetsplan och budget för den kommande perioden 
Malin och Anita redogjorde för styrelsens förslag till program för solidaritetsarbete 
framöver. Matts berättade att samtliga medlemmar haft möjlighet att yttra sig över förslaget 
innan det fick sin nuvarande utformning. Inga-Maj föreslog strykning av uppgifterna om 
exakt vilka föreningar och grupper som Solidaritetsföreningen skulle söka samarbete med 
framöver. Efter omröstning i saken beslutade årsmötet med stor majoritet  
att avslå Inga-Majs förslag och  
att bifalla styrelsens förslag till program.  
 
Årsmötet beslutade vidare, 
att överlåta åt styrelsen att upprätta en budget. 
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12. Beslut om årsavgift 
Årsmötet beslutade,  
att fastställa medlemsavgiften till 150 kr/år med möjlighet till reducerad avgift efter 
styrelsebeslut.  
 
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter - ordinarie samt ersättare 
Årsmötet beslutade, att fastställa antalet styrelseledamöter till 7 ordinarie samt 3 ersättare. 
 
14. Val av styrelse (styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör) 
Årsmötet beslutade,  
att till ordinarie ledamöter välja Matts Mattsson (2 år), Fredrik Walstam (2 år), Petra Ludwig 
(1 år) Marina A Davidsdotter (2 år), Pär Lewin Ronnås (2 år), Anita Börlin (1 år) och Gun-Britt 
Wattenström (1 år). 
 
15. Val av ersättare i styrelsen 
Årsmötet beslutade,  
att välja Amir Yasinzada (1 år), Jan Boman (1 år), Ulf Sellgren (1 år) 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 Malin Diallo (sammankallande) och Göran Sallnäs till valberedning. 
 
18. Övriga ärenden 
Göran Sallnäs informerade om kommande årsmöte i Åkersberga med Föreningen 
folkbildning för frihet - Eduardo Madariaga. 
 
19. Mötet avslutas 
Matts framförde föreningens tack till de förtroendevalda som varit verksamma under 2018 
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 2019. 
Matts avslutade mötet. 
 
Sekreterare  Ordförande  Justerare  
   
 
 
…………………  …………………  …………………  
  
Petra Ludwig  Matts Mattsson Malin Diallo 
    
 


