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Protokoll Årsmöte den 15 maj 2022 

   

   
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

Stämman utser Mats Willers till ordförande och Annika Sibring till sekreterare  
 

2. Fastställande av röstlängd 
Röstlängd fastställs – Mats Willers, Anne-Li Thor, Annika Sibring, Tomas Burvall, 
Suzanne Pärlhamn, Anna-Eva Lohe, Carl-Mikael Nordlöf 
 

3. Val av två justeringsmän 
Stämman utser Anne-Li Thor samt Carl-Mikael Nordlöf till justeringsmän 
 

4. Frågan om stämman utlysts i rätt ordning 
Mötesdeltagarna anser att stämman utlysts i rätt ordning/i enlighet med stadgarna, 
dvs tre veckor före stämman.  
 

5. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna året Mötessekreteraren 
redogör för verksamhetsberättelsen. Mötesordföranden redogör för ekonomisk 
berättelse för det gångna året 

 
6. Revisorns berättelse. Fastställande av balans- och resultaträkning 

Då revisor ej kunnat tillsättas sedan fg avgått, hänskjuts frågan om fastställandet av 
balans- och resultaträkningen för år 2021 till en extra årsstämma. Kallelse sker 
snarast ny revisor är utsedd 
 

7. Beslut med anledning av föreningens vinst om 4480 kr för verksamhetsåret 
2021  
Mötet beslutar att vinsten går in i årets löpande räkning 
 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Precis som med punkt 6 hänskjuts frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avseende år      

      2021 till en extra årsstämma. Kallelse sker snarast ny revisor är utsedd 
 
9. Val av ordförande, ordinarie styrelseledamöter och suppleanter intill nästa 

årsmöte  
Efter redogörelse om förslag till styrelse för kommande verksamhetsår beslutas 
följande ordinarie styrelseledamöter 
 
Ordförande Anna-Eva Lohe (nyval 2 år) 
Tomas Burvall (ett år återstår av mandatperioden) 
Annika Sibring (omval 2 år) 
Anne-Li Thor (nyval 2 år) 
Mats Willers (ett år återstår av mandatperioden) 
Suzanne Pärlhamn (ett år återstår av mandatperioden)  
 
Följande medlemmar väljs som suppleanter 
Karin Jonerot (omval 1 år) 
Lotta Pahleteg (omval 1 år) 
Anna-Greta Andersson (nyval 1 år) 
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Stämman beslutar tillämpa sociokratisk modell vid beslut kommande verksamhetsår. 
Därmed kan även suppleanter vara med och rösta. Stämman utser till styrelsen att 
konstituera sig självt i ett kommande styrelsemöte torsdagen 27 maj kl 16.30-17.30 
(Zoom) 

 

10. Val av revisor och revisorssuppleant intill nästa årsmöte 
Stämman bordlägger frågan då revisor saknas. Revisor behöver ej vara auktoriserad 
och föreningen har inte haft revisorssuppleant tidigare år  
 

11. Beslut om årsavgiftens storlek  
Årsavgiften har hittills varit 575kr/år, fördelat mellan en medlemsavgift på 200kr samt 
en serviceavgift på 375 kr (angivna värden är inklusive moms). Serviceavgiften är 
avdragsgill i deklarationen. Stödmedlem har betalat 100kr/år 
 
Då IRW nu infört en avgift om USD50 per medlem att betalas av respektive ILO 
beslutar stämman att höja medlemsavgifterna from år 2023 
 
Stämman beslutar att ny årsavgiften för 2023 ska vara 1200 kr, fördelat mellan en 
medlemsavgift på 200kr samt en serviceavgift på 1000kr (angivna värden är inklusive 
moms).  
Även avgift som stödmedlem höjs till 500 kr per år 
Hedersmedlem har fortsatt efterskänkt medlemsavgift. 
 

12. Val av valberedning - bestående av tre medlemmar för en period av 1 år  
Frågan om valberedning hänskjuter stämman att avgöras under ett ordinarie 
styrelsemöte 
 

13. Övriga ärenden:  

o Till årsmötet har inte inkommit något ärende som medlem önskar behandlat 
 

o Anne-Li Thor redogör för verksamhetsplanen för år 2022 
 

o Stämman beslutar avsätta ytterligare 3000 kr till den kassa som redan finns 
på 1022 kr att nyttjas för medlems deltagande i årets internationella 
imagokonferens i Seoul 
 

o Stämman diskuterar olika cirklar 
Befintliga cirklar är  
Community bestående av Anne-Li Thor, Tomas Burvall och Lotta Pahleteg 
med stöd av Mats Willers 
Sociokrati bestående av Mats Willers, Anna-Eva Lohe, Anne-Li Thor, Tomas 
Burvall och Suzanne Pärlhamn  
Socialt medieråd bestående av Anne-Li Thor, Suzanne Pärlhamn, Lotta 
Pahleteg med stöd av Tomas Burvall. Carl-Mikael Nordlöf kan eventuellt vara 
intresserad ansluta till medierådet, men önskar avvakta se vad som händer 
framöver före han meddelar sitt beslut 
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Förslag på nya grupper vilka stämman antar är 
Utbildning och redigering med Annika Sibring, Suzanne Gieser och Charlotta 
Ozaki Macias 
Bokcirkel med Charlotte Österberg och Anne-Li Thor 
Training circle med Anne-Li Thor och Charlotte Österberg 
GLOW med ordförande Anna-Eva Lohe och en till styrelseledamot 
Workshop presenter med Tomas Burvall och Mats Willers 
Sverige-Danmark merge-group med Tomas Burvall och någon till  
 

14. Årsmötet avslutas  

  

Stockholm 15 maj 2022 

 

____________________________________ 

Sekreterare Annika Sibring  

 

Justeras:  

 

_______________________________             ______________________________ 
Anne-Li Thor    Carl-Mikael Nordlöf 

 

 

 

 

 


