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Årsmöte 
 

DATUM: 2013-11-30 

TID: 14.15 

PLATS: Näs Gård, Mullsjö 

BILAGOR 

A- Dagordning 

B- Röstlängd 

C- Verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk redovisning 2013 

D- Meddelande från revisor 

E- Verksamhetsplan inkl. budget 2014 

F- Inkomna motioner och propositioner 

G- Ändringsyrkande motion #1 

H- Ändringsyrkande motion #2 

I- Reviderad värdegrund 

 
 

Närvarande  21 av föreningens medlemmar 
 

 

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnas av PUSH Sveriges ordförande Johanna Lakso. 

2. Inledande formalia 

a.   Val av mötesordförande 

Herman Andersson väljs till mötesordförande. 

b.   Val av mötessekreterare 

Håkan Emilsson väljs till mötessekreterare. 

c.   Val av justerare tillika rösträknare 

Olivia Linander och Johanna Lakso väljs till justerare tillika rösträknare. 

http://pushsverige.se/protokoll/A.pdf
http://pushsverige.se/protokoll/B.pdf
http://pushsverige.se/protokoll/C.pdf
http://pushsverige.se/protokoll/D.pdf
http://pushsverige.se/protokoll/E.pdf
http://pushsverige.se/protokoll/F.pdf
http://pushsverige.se/protokoll/G.pdf
http://pushsverige.se/protokoll/H.pdf
http://pushsverige.se/protokoll/I.pdf
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3. Fastställande av röstlängd 

Inga förtidsröster har inkommit och inga medlemsorganisationer är representerade.  

Mötet fastställer röstlängden till 21 personer, se bilaga B. 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Mötesdeltagarna finner mötet behörigt kallat.  

5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes enligt bilaga A, med tillägg av punkt 11d Val av firmatecknare.  

6. Verksamhetsberättelse 

Johanna Lakso föredrar verksamhetsberättelsen. Verksamhetsplanen kompletteras med 

stycken om ”COP19” och ”För miljön i tiden”. 

Mötet beslutar  

att  godta verksamhetsberättelsen enligt bilaga C.  

7. Ekonomisk genomgång 

Johanna Lakso föredrar den ekonomiska redovisningen fram till årsmötet. 

Mötet beslutar  

att  godta den ekonomiska redovisningen fram till årsmötet enligt bilaga C.  

att  uppdra åt nuvarande kassör att senast 31-januari ha gjort färdigt bokslutet för 

hela verksamhetsåret 2013. 

att  uppdra åt nuvarande revisor att senast 15-februari revidera hela verksamhetsåret 

2013 och skriva en revisionsrapport. 

att  uppdra åt nuvarande kassör att senast den 20-februari skicka ut bokslut och 

revisionsberättelse för 2013 till alla organisationens medlemmar via mail.  

8. Revisions rapport 

Revisorns meddelande läses upp. 



  2013-11-30 

3 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutar  

att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Beslutsärenden 

a.   Propositioner 

Mötet beslutar  

att  lägga till val av projektledare Power Shift i stadgarna enligt 

proposition i bilaga F. 

 

b.   Motioner 

Inkomna motioner behandlas.  

Yrkande 

att  ändra motion #1 enligt bilaga G. 

att  ändra motion #2 enligt bilaga H.  

att  ändra föreningens värdegrund enligt bilaga I. 

Mötet beslutar 

att  tillstyrka ändringsyrkandet till motion #1 enligt bilaga G. 

att  tillstyrka ändringsyrkandet till motion #2 enligt bilaga H. 

att  tillstyrka revidering av värdegrunden enligt bilaga I. 

Övriga kommentarer 

Motionär bakom motion #3, #4 och #5 jämkar sig med förslag på reviderad 

värdegrund enligt bilaga I.  

 

c.   Verksamhetsplan 

Johanna Lakso föredrag verksamhetsplanen för 2014. 

Mötet beslutar 

att  anta verksamhetsplanen för 2014 enligt bilaga E. 

d.   Budget 

Johanna Lakso föredrar budget för 2014. 

Mötet beslutar 

att  anta budgeten för 2014 enligt bilaga E.  
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11. Valärenden 

a.   Val av ordförande 

Johline Lindholm väljs till ordförande.  

b.   Val av sekreterare 

Mårten Pella väljs till sekreterare. 

c.   Val av kassör 

Hannes Willner Kjörnsberg väljs till kassör. 

d.    Val av firmatecknare 

Johline Lindholm (880410-0280) och Hannes Willner Kjörnsberg (870831-4813) 

väljs i enlighet med föreningens stadgar till firmatecknare för PUSH Sverige 

under perioden 2014-01-01 – 2014-12-31. I enlighet med stadgarna kan de 

teckna föreningens firma var och en för sig.  

e.   Val av övriga styrelsen 

Annika Hagström och Julia Linder väljs till styrelseledamöter.  

f.   Val av valberedning 

Hannes Anagrius, Mattias Kroon, Olivia Linander, Caroline Westblom väljs till 

valberedning.  

g.   Val av revisor 

Håkan Emilsson väljs till revisor. 

h.   Val av revisorssuppleant  

Johanna Lakso väljs till revisorsuppleant.  

i.    Val av projektledare Power Shift 

Mårten Pella väljs till projektledare Power Shift 2014. 

12. Övriga frågor 

Johanna annonserar att vi i förrgår fick beviljat vår projektredovisning från 

Ungdomsstyrelsen för Powershift 2013.  

Johline konstaterar att vi har bra genusbalans på våra ansvarsposter.  

Nicole frågar om vi ska avsluta mötet nu. 
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13. Mötet avslutas 

Herman avslutar mötet kl 22.22. 

 

 

 

 

 

 _______________________________________   _________________________________________  

   Herman Andersson          Håkan Emilsson 
   Mötesordförande          Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________________   _________________________________________  

   Olivia Linander          Johanna Lakso 
   Justerare           Justerare 
 
 


