
Protokoll från årsmöte med Solidaritetsföreningen i NordOst 
 
Tid: Lördagen den 6 mars 2021 kl. 10.00-11.45 
Plats. Via zoom 

Deltagande medlemmar Matts Mattsson, Ulf Sellgren, Gun-Britt Wattenström, Malin Diallo, 
Janne Boman, Marina A Davidsdotter, Meit Krakau, Britt-Mari Bardon och Anita Börlin 
Inbjudna gäster: Tomas Tysén, Frivilliga Familjehem i Österåker och Robert Bereza, Amnesty 
International grupp 172. 

Introduktion Matts hälsade alla välkomna och alla presenterade sig. Tomas Tysén berättade kort 
om verksamheten i Frivilliga Familjehem i Österåker. Mycket handlar om ensamkommande 
flyktingar, asylansökningar, utbildning, bostäder och arbete. Robert Bereza berättade om Amnesty 
International grupp 172. Med kampanjen Också Människa motverkar Amnesty ovärdig behandling 
av romer och kränkning av mänskliga rättigheter. Ulf presenterade styrelsens Principprogram för 
solidaritet. Matts presenterade den studiecirkel som planeras under våren och hösten: Tänk globalt 
och handla lokalt. Studiecirkeln genomförs i samarbete mellan SOL, Föreningen folkbildning för 
frihet - Eduardo Madariaga och ABF följande datum: 15/3, 15/4, 10/5, 6/9 och 4/10. 
 
1. Mötets öppnande 
Matts förklarade årsmötet öppnat. 

2. Val av ordförande för mötet 
Matts valdes till ordförande för mötet. 

3. Val av sekreterare och justerare av mötesprotokollet 
Anita valdes till sekreterare och Malin till justerare. 

4. Godkännande av kallelsen till mötet 
Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen. 

5. Förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar (röstlängd) 
Ovanstående lista över deltagande medlemmar utgör röstlängd med undantag av inbjudna gäster 
Tomas Tysén och Robert Bereza. 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 
Marina och Matts föredrog verksamhetsberättelsen, Ulf och Matts kassarapporten och Malin 
revisorernas berättelse. Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen, kassarapporten och 
revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 2020. 
 
9. Förslag från styrelsen på stadgeändring, § 3 medlemskap 
För medlemskap krävs att man stöder föreningens syfte och betalar den fastställda 
medlemsavgiften. Medlem är röstberättigad vid årsmöten. Föreningen har endast individuella 



medlemmar. Den medlem som uppenbart bryter mot föreningens syfte kan uteslutas efter styrelsens 
prövning och beslut. En förening kan vara stödmedlem utan rösträtt. 
Årsmötet beslutade enhälligt om stadgeändringen. 
 
10. Motioner från medlemmar 
Inga motioner har inkommit. 
 
11. Verksamhetsplan och budget för den kommande perioden 
Anita föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan. Årsmötet antog planen för det kommande 
året. Årsmötet delegerade till styrelsen att utforma budget för 2021. 
 
12. Beslut om årsavgift 
Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift dvs. 150 kr. 
 
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter – ordinarie samt ersättare 
Antalet styrelseledamöter fastställdes till 7 ordinarie och 3 ersättare. 
 
14. Val av styrelse (styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör) 
Årsmötet valde följande personer till ordinarie styrelseledamöter: 
Matts Mattsson, Täby, Ulf Sellgren, Vallentuna, Gun-Britt Wattenström, Täby, Marina A 
Davidsdotter, Danderyd, Göran Sallnäs, Österåker, Britt-Mari Bardon, Norrtälje, Anita Börlin, 
Täby.  
 
15. Val av ersättare i styrelsen 
Årsmötet valde Janne Boman, Täby, Meit Krakau, Danderyd och Amirkhan Yasinzada Täby till 
ersättare i styrelsen. 
 
16. Val av revisorer 
Årsmötet valde Marcus Granström och Malin Diallo till revisorer. 
 
17. Val av valberedning 
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse valberedning. 
 
18. Övriga ärenden 
Årsmötet har tagit del av information om att Sfi (svenska för invandrare) ska läggas ner i Täby.  
Protester har kommit från flera håll. Årsmötet rekommenderar styrelsen att agera mot beslutet.  
 
19 Mötet avslutas  
Matts avslutar mötet och tackar för gott deltagande. 
 
Sekreterare    Ordförande    Justerare 
 
Anita Börlin    Matts Mattsson   Malin Diallo 
 


