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KL 12:40 11/5-2019, Stockholm, Södermannagatan 28

Närvarolista

Röstberättigade:
1. Daniel Butnariu

2. Elenor Weijmar

3. Elisabeth Fors

4. Jonathan Milläng
5. Adriana Soto

6. Hampus Mårtensson

7. Kitty Ehn

8. Robin Holmberg
9. Sara Nyberg

10. Pierre Tichit

11. Anja Eliasson

12. Nicklas Björklund

13. Adam Leckius (digital närvaro)

Icke-röstberättigade

1. Erik Nordlund

2. Martina Smith
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1. Mötet öppnas

PUSH Sveriges ordförande Robin Holmberg öppnade mötet 12:40.

2. Inledande fonnalia

2.1. Val av mötesordförande

Mötet beslutade

att välja Erik Nordlund till mötesordförande.

2.2. Val av mötessekreterare

Mötet beslutade

att välja Martina Smith till mötessekreterare.

2.3. Val avjusterare tillika rösträknare

Sara Nyberg föreslog Elisabeth Fors och Hampus Mårtensson.

Mötet beslutade

att välja Elisabeth Fors och Hampus Mårtensson till justerare tillika

rösträknare.

3. Fastställande av röstlängd

Mötet beslutade

att fastställa röstlängden till 13 personer enligt närvarolista.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda 3 veckor innan det extrainsatta

årsmötet. Kallelsen skickades ut via mail på långfredagen, samt publicering på

hemsida och sociala medier.

Mötet beslutade

att finna sammanträdet behörigt utlyst.

5. Fastställande av dagordning

Sara Nyberg yrkade

att lägga till en punkt under övriga frågor "7.1. Turning the tide".

Mötet beslutade
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att fastställa dagordningen enligt utskick.

6. Valärenden

Innan mötet gick in på enskilda valärenden föredrog Sara Nyberg och Pierre

Tichit från valberedningen sin arbetsprocess och samtliga kandidater fick

möjlighet att presentera sig samt besvara följdfrågor.

Elisabeth Fors nominerade sig själv till valberedningen.

Mötet beslutade

att vid öppnandet av varje enskild valpunkt sätta kandidaturstopp för respektive

förtroendeuppdrag

Mötet ajournerades 13:48- 14:01

6.1. Val av sekreterare

Valberedningen har föreslagit Zeinab Hassano till sekreterare för PUSH

Sverige.

Mötet beslutade

att välja Zeinab Hassano till sekreterare i styrelsen för PUSH Sverige.

6.2. Val avkassör

Valberedningen har föreslagit Isatou Bah till kassör för PUSH Sverige.

Mötet beslutade

att välja Isatou Bah till kassör i styrelsen för PUSH Sverige.

6.3. Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningen har föreslagit Katja Elzvik Nyström, Adriana Soto Trujillo,

Daniel Butnariu och Jonathan Milläng, till ledamöter i styrelsen för PUSH

Sverige.

Mötet beslutade

att välja Katja Elzvik Nyström, Adriana Soto Trujillo, Daniel Butnariu och

Jonathan Milläng till ledamöter i styrelsen för PUSH Sverige.

6.4. Val av valberedning
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Valberedningen har föreslagit Elenor Weijmar till nästa års valberedning.
Även Kasper Maimborn har kandiderat till valberedningen men skickade

in ansökan för sent för att beredas inför sammanträdet. Hans ansökan

lästes upp för årsmötet. Det var under mötet oklart ifall Kasper för

tillfället innehade ett partipolitiskt förtroendeuppdrag, vilket i så fall

skulle göra honom icke-valbar enligt kapitel 3, § 6.1.

Mötet beslutade

att välja Elenor Weijmar, Elisabeth Fors till valberedningen för PUSH

Sverige.

att välja Kasper Malmborn till valberedningen för PUSH Sverige förutsatt

att han inte vid tillfället för val innehar partipolitiska förtroendeuppdrag.

6.5. Val av revisorssuppleant

Valberedningen har föreslagit Aili Garcia till revisorssuppleant för PUSH

Sverige.

Mötet beslutade

att välja Aili Garcia till revisorssuppleant för PUSH Sverige.

6.6. Val av internationell koordinator

Valberedningen har föreslagit Sara Nyberg till internationell koordinator.

Sara Nyberg har som valberedare inte deltagit i beredningen av sig själv

till posten som internationell koordinator.

Mötet beslutade

att avslå yrkandet att frångå kapitel 4, § 1.5 i PUSH Sveriges stadgar.

Sara Nyberg valde

att entlediga sig från PUSH Sveriges valberedning till förmån för rollen

som internationell koordinator

att välja Sara Nyberg till internationell koordinator för PUSH Sverige.

7. Övriga frågor
7.1. Turning the tide

Protokoll till extrainsatt årsmöte för PUSH

Sverige 2019



Sa \lwrg presit'rade pr ektet Turnng the Ikk br inolt't.

1 igire ordinrande Mice blev ko taktad om au vara partnrrnEiIfl)S.ItiiHi
ett rekt ni namn Turning the tide. Maii seglar tr:i l,iihrek via

tdt dni' Ft-icniuc ' I ttiag hat sokts tur srngen. l)et är 3

panei i i;atinnei i lander, nh det hins platt;tr att tylla p lh%tefl!

sara a reklam kr tktt temat .ir att tgl,i lir klimatet. l1W'

latenhet kr.%

19aner uig.htlg kring kritihim, ek1trd, 30 maj till 2 juni I Malmö och tills

de hver ile veta vilka om vill vara med. Kostnad tror på

llhidraget Med btdrrget behover trite så mycket betalas sji1v.

rhoppningsvis kan det anpassas utefter ekonomisk situation.

Sara informerade även om ett eventuellt samarbete med en internationell

skola från vietnam som kommer göra utbyte i Sverige. Kontakta Sara om

ni ar intresserade.

7.2. Nationellt nädläge för klimatet

Elisabeth Fors lyfte frågan om PUSH Sverige kan driva att för Sverige ska

förklara nationellt nödläge för klimatet. Möjligheten finns att även bedriva

på kommunal nivå utifrån medlemsbaserna. Styrelsen konfirmerade att

diskussion kring detta ryms under workshoppen senare under helgen.

8. Mötet avslutas

Styrelsen förklarade mötet avslutat 14:46.

Elisabeth Fors

Justet-are

Erik Nordlund

Mätesordförande

Hampus Mårtensson

justerare

l4artina Smith 2. a - -2---

Mötessekreterare
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