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Protokoll Årsmöte  

 

1. Mötet öppnas 

Mötet förklarades öppet av Ahmed Al Qassam. 

2. Inledande formalia 

i. Val av mötesordförande 

Johanna Lakso valdes till mötesordförande. 

ii.  Val av mötessekreterare 

Malin Leth valdes till mötessekreterare. 

iii. Val av justerare tillika rösträknare 

Ahmed Al Qassam och Niklas Björklund valdes till justerare tillika rösträknare. 

3. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 17 personer.   

4. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Årsmötet förklarade mötet behörigt utlyst. 

5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen justerades med följande 

 - Punkt 11.9 ”Val av projektledare till Power Shift 2019” till ”Power Shift 2018” 

och godkändes. Förtydliga med titel på motioner och propositioner under punkt 10. 

Stafettpinnehållare läggs till under punkt 12.  

6. Verksamhetsberättelse 

Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen, och den lades till handlingarna. Tillägg 

om komplettering kring Magnoliamålet i verksamhetsberättelsen. Ytterligare tillägg kan 

mejlas till styrelsen inom 1 månad för styrelsens godkännande.  

7. Ekonomisk genomgång 

Kassören gick igenom ekonomin, och den lades till handlingarna.  

8. Revisorsberättelse 

Johanna läste upp slutsatserna från revisionsberättelsen, och den lades till handlingarna. 



 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

10. Beslutsärenden 

i. Propositioner 

i. Proposition #1 – Lokalgrupper 

Propositionen bifölls med följande förändringar: ”blå text” i första stycket 

stryks, "nätverkets styrelse" byts ut till "nätverkets nationella styrelse" i 

paragraf 3, "styrelsen" byts ut till "den nationella styrelsen" i paragraf 4, 

5 och 6, "moderorganisationen" byts ut till "nätverkets nationella 

styrelse" i paragraf 7. Bisats inom parentes stryks i paragraf 4.  

§ 3 Lokalgrupperna ska anta egna stadgar, och får justera dessa såsom 

lokalgruppen vill. Eventuella lokala stadgeändringar ska meddelas 

nätverkets nationella styrelse. De lokala stadgarna får inte strida mot 

nätverkets stadgar. Nätverket ansvarar för att tillhandahålla en 

stadgemall som lokalgrupperna får använda sig av om de vill.  

§ 4 Ansökan om att bli en lokalgrupp i PUSH Sverige görs genom att 

meddela styrelsen. Den nationella styrelsen har rätt att besluta om 

lokalgruppen ska beviljas eller inte. Lokalgruppen ska ses som 

medlemsförening i PUSH Sverige.  

§ 5 Den nationella styrelsen har rätt att granska lokalgruppens samtliga 

handlingar och räkenskaper.  

§ 6 Den nationella styrelsen kan besluta om uteslutning av lokalgruppen 

om lokalgruppens verksamhet på något sätt bryter mot nätverkets syfte, 

värderingar eller värdegrund (se kap 1). Uppstår en sådan situation att 

en lokalgrupp riskerar uteslutning ska lokalgruppen ges tillfälle att yttra 

sig innan uteslutningen sker.  

§ 7 Nätverkets lokalgrupper bör ha kontinuerlig kontakt med nätverkets 

nationella styrelse angående ekonomiska förehavanden. 

ii. Proposition #2 – Projektledare Power Shift 

Propositionen bifölls med följande förändringar ”individuella” läggs till 

innan ”medlemmar” i paragraf 6.5, lägg till ”och internationella 

koordinatorn” i paragraf 6.5, lägg till ”senast på” innan årsmöte i paragraf 

6.5, stryk ”projektledare Power Shift” i paragraf 1.1 kap 4, stryk 

projektledare kap 4 paragraf 1.1, i paragraf 1.1 i kap 4 lägg till ”förutsatt 

att projektledare för Power Shift inte valts på medlemsmöte innan 

årsmötet enligt paragraf 6.6 kap 3”. 

§ 6.4. Av årsmötet väljs följande poster som tillträder efter valet:  



 

 

• Ordförande  

• Vice ordförande  

• Kassör  

• Sekreterare  

• Ytterligare 1-5 styrelseledamöter, men ett udda antal om det inte inns 

starka skäl för jämnt antal.  

• Revisor och revisorsupplea  

• Valberedning om minst 3 personer  

Kapitel 3 § 6.5. Projektledare för Power Shift och internationella 

koordinatorn väljs senast på ett årsmöte enligt årsmötets 

tillvägagångssätt för personval. Ett medlemsmöte är beslutsmässigt om 

det är fler än 6 individuella medlemmar närvarande. 

iii. Proposition #3 – Medlemsmöte  

Propositionen bifölls. 

ii. Motioner 

i. Motion #1 – Hållbar finansiering 

Motionen avslogs. 

ii. Motion #2 – Programområden  

Motionen bifölls med följande förändringar:  

Att: PUSH Sveriges styrelse tillsammans med organisationen tar fram, 

efter en bred konsultation, vilka hållbarhetsfrågor som PUSH Sverige ska 

fokusera på under det kommande året. Det ska tydliggöras att frågorna är 

flexibla och kan ändras om nya inriktningar som lyfts fram.  

 

iii. Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen antogs som ett vägledande inte styrande dokument. 

Verksamhetsplanen antogs med följande förändringar:  

Vi föreslår att skicka med styrelsen i uppdrag att integrera den diskussion vi har 

under årsmötet (kring pilen på väggen) i verksamhetsplanen.  

iv. Budget. 

Budgeten antogs med följande förändringar: ta bort motion #1, öka budget med 

5 000kr vardera för Almedalen, Internationella och Power Shift, ny budgetpost 

på 5 000kr ”övriga projekt” som är tillgänglig för alla andra projekt.  

11. Valärenden 

i. Val av ordförande 

Alice Andersson (950817-7509) valdes till ordförande. 

ii. Val av vice ordförande 

Tove Lexén valdes till vice ordförande. 



 

 

iii. Val av sekreterare 

Karolina Witting Eklöv valdes till sekreterare. 

iv. Val av kassör 

Malin Leth (870716-3583) valdes till kassör. 

v. Val av övriga styrelseledamöter 

Ludwig Bengtsson Sonesson valdes till övriga styrelseledamöter. 

vi. Val av valberedning 

Ingen valdes till valberedare. Beslut att bordlägga valet och följa upp med 

fyllnadsval senare. Johanna Lakso kandiderar till valberedningen.  

vii. Val av revisor 

Axel Flodin Vacher valdes till revisor. 

viii. Val av revisorssuppleant 

Johan Drakenberg valdes till revisorssuppleant. 

ix. Val av projektledare till Power Shift 2018 

Anna von Zweygbergk valdes till vice projektledare för Power Shift 2018. 

12. Övriga frågor 

Klargörande lista över de som är stafettpinnehållare just nu:  

Medlemsvård: Johanna Lakso,  

Eventkoordinering: Niklas Björklund  

Kommunikation: Alice Andersson  

Organisation: Ahmed Al Qassam 

Resurs: (vilande arbetsgrupp) 

13. Mötet avslutas 

Mötet förklarades avslutat 

  


