
 

Protokoll PUSH Sveriges årsmöte 
2020-02-07 

 

 
1. Mötet öppnas, VÄLKOMMEN TILL PUSH SVERIGES ÅRSMÖTE 

Robin Holmberg hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet klockan 14:05.  
 

2. Inledande formalia  
2.1. Val av mötesordförande  

Styrelsen presenterade sitt förslag till årsmötesordförande, Edvin Dribe. 
Mötet beslutade att godkänna valberedningens förslag.  

2.2. Val av mötessekreterare  
Styrelsen presenterade sitt förslag till årsmötessekreterare, Sofia 
Kamlund. Mötet beslutade att godkänna valberedningens förslag.  

2.3. Val av justerare tillika rösträknare  
Mötet beslutade att välja Anja Eliasson och Niklas Björklund till justerare 
tillika rösträknare.  
 

3. Fastställande av röstlängd  
Mötespresidiet föreslog att röstlängden skulle fastställas till 12. Mötet beslutade 
att fastställa röstlängden till tolv (12) personer.  
 

4. Fråga om årsmötet har blivit behörigt utlyst 
Robin Holmgren från styrelsen föredrog stadgarnas krav på kallelse, vilken 
måste nå medlemmarna senast  5 veckor innan årsmötet. Kallelsen till mötet gick 
ut 23 januari via e-post till alla medlemmar. Kallelsen har också kommunicerats 
via Slack och sociala medier. För att vara beslutsmässiga krävs 12 medlemmar 
närvarande. Styrelsen yrkade att anse mötet behörigt utlyst. 
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Mötet beslutade att mötet har blivit behörigt utlyst.  
 

5. Fastställande av dagordning  
Mötet beslutade att fastställa dagordningen enligt utskickat förslag.  
 

6. Genomgång av verksamhetsberättelse  
Niklas Björklund från styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen för 2019. 
Styrelsen yrkade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna enligt 
utskickat förslag.  
Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna enligt 
utskickat förslag.  
 

7. Ekonomisk genomgång  
Styrelsen har presenterat de ekonomiska handlingarna för mötet. Frågor har 
lyfts kring redovisningens riktighet.  
Mötespresidiet beslutade att punkten bordlades för behandling efter 
ajournering.  
Efter att mötet återupptagits drog styrelsen tillbaka sitt yrkande om att lägga den 
ekonomiska redovisningen till handlingarna enligt utskickat förslag.  
Mötespresidiet yrkade att mötet ska anse punkten behandlad. Mötet ansåg att 
punkten är behandlad.  
 

8. Revisionsberättelse  
Edvin Dribe föredrog revisorernas berättelse.  
Mötet beslutade att lägga den till handlingarna.  
 
Mötet ajournerades efter punkt 8, klockan 14:26. Yrkandestopp sattes till 
klockan 15:30. Mötet återupptogs klockan 16:56 med återgång till punkt 7. 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Revisorn yrkade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  
Filip Hallbäck yrkade att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet, i enlighet med 
genomgången under punkt 7. 
Yrkandena ställdes emot varandra.  
Mötet beslutade att inte ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- och 
räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31.  
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10. Beslutsärenden  
10.1. Propositioner  

Styrelsen har lagt fram propositionen PUSH 2.0.  
Propositionen PUSH 2.0 behandlades via påverksanstorg. 
Varje yrkande fick möjlighet till presentation i plenum.  
 
Karolin Joelssons yrkande (1) under rubriken “Inledning” ställdes mot 
styrelsens förslag. Votering begärdes och genomfördes via 
handuppräckning. Mötet beslutade att avslå Karolin Joelssons yrkande. 
 
Hampus Mårtensson yrkande (2) under rubriken “Vilka är vi” under 
underrubriken “Lokalt” under andra punkten ställdes mot styrelsens 
förslag. Mötet beslutade att bifalla Hampus Mårtenssons yrkande.  
 
Karolin Joelssons yrkande (3) under rubriken “Vilka är vi” under 
underrubriken “Syfte” ställdes mot styrelsens förslag. Mötet beslutade att 
avslå Karolin Joelssons yrkande. 
Under rubriken “Vilka är vi” under underrubriken “Identitet” fanns 
yrkande från  

Hampus Mårtensson (5) 
Jonathan (11) 
Lisa 1 (7) 
Lisa 2 (8) 
Lisa 3 (9) 
Lisa 4 (10) 
Styrelsen 1 (enligt utskickat förslag) 
Styrelsen 2 (enligt utskickat förslag) 

Mötespresidiet föreslog att genomföra kontrapropositionsvotering 
mellan förslagen två och två i ordning efter hur de kom in.  
Hampus Mårtensson föreslog att gå igenom alla förslag i lista och gallra 
bort förslag för att sedan övergå till kontrapropositionsvotering. 
Mötet beslutade att bifalla Hampus Mårtenssons förslag till votering.  
Efter genomgång av hela listan kunde inget förslag uteslutas och enligt 
förslag genomgår förslaget då kontrapropositionsvotering enligt nedan:  
 
Hampus (5) vs Jonatan (11): Jonathan (11) 
Lisa 1 (7) vs Lisa 2 (8): Lisa 1  (7)  
Lisa 3 (9) vs Lisa 4 (10): Lisa 3 (9) 
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Styrelsen 1 vs Styrelsen 2: Styrelsen 2 
 
Jonatan (11) vs Lisa 1 (7): Jonathan (11) 
Lisa 3 (9) vs styrelsen 2: Lisa 3 (9) 
 
Jonatan (11) vs Lisa 3 (9): Jonatan (11) 
 
Karolin Joelssons yrkande (4) under rubriken “Vilka är vi” under 
underrubriken “Identitet” ställdes mot styrelsens förslag med den 
framvaskade slogan “Jonatan (11)”.  
Mötet belsutade att förorda styrelsens förslag med den framvaskade 
slogan “Jonatan (11)”.  
 
Karolin Joelssons yrkade (12) under rubriken “Vilka är vi” under 
underrubriken “Ställning” under punkten “Radikala” ställdes mot Filip 
Hallbäcks yrkande (13). Mötet beslutade att förorda Filip Hallbäcks 
yrkande (13).  
 
Filip Hallbäcks yrkande (13) under rubriken “Vilka är vi” under 
underrubriken “Radikala” ställdes mot styrelsens förslag. 
Mötet beslutade att förorda yrkandet (13) från Filip Hallbäck. 
 
Karolin Joelssons yrkande (14) under rubriken “Vilka är vi” under 
underrubriken “Ställning” under punkten “Relevanta” ställdes mot avslag. 
Votering begärdes och genomfördes.  
Mötet beslutade att avslå yrkandet (14).  
 
Filip Hallbäcks yrkande (-) under rubriken “Vilka är vi” under 
underrubriken “Ställning” under punkten “Ben vi står på” drogs tillbaka. 
 
Sagas yrkande (15) under rubriken “Vilka är vi” under underrubriken 
“Ställning” under punkten “Ben vi står på” ställdes mot avslag.  
Mötet beslutade att bifalla yrkandet (15).  
 
Pierres yrkande (16) under rubriken “Vilka är vi” under underrubriken 
“Målgrupp” ställdes mot avslag.  
Mötet belsutade att bifalla yrkandet (16).  
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Saga Jonssons yrkande (17) under rubriken “Vad tycker vi politiskt” 
under underrubriken “PowerShift” ställdes mot Hampus 1 (18) och 
Hampus 2 (19).  
Saga Jonsson drog tillbaka sitt yrkande (17).  
Kontrapropositionsvotering genomfördes mellan Hampus 1 (18) och 
Hampus 2 (19) enligt nedan:  
Hampus 1  (18) vs Hampus 2  (19): Hampus 2  (19) 
Hampus 2 (19) ställdes mot avslag. Votering begärdes och genomfördes.  
Mötet beslutade att bifalla yrkandet (19).  
 
Hampus Mårtenssons yrkande (20) under rubriken “Vad gör vi” under 
underrubriken “Lokalt” ställdes mot avslag.  
Mötet beslutade att bifalla yrkandet (20).  
 
Karolin Joelssons yrkande (21) under rubriken “Vad gör vi” under 
underrubriken “Styrelsen” ställdes mot avslag.  
Mötet beslutade att bifalla yrkandet (21).  
 
Styrelsens yrkade (22) att anta propositionen PUSH 2.0 med gjorda 
ändringar ställdes mot avslag.  
Mötet beslutade att bifalla PUSH 2.0 med gjorda ändringar.  
 

10.2. Motioner 
Inga motioner hade inkommit. Mötet ansåg punkten behandlad.  
 

10.3. Verksamhetsplan  
Verksamhetsplanen behandlades via påverksanstorg. 
Varje yrkande fick möjlighet till presentation i plenum.  
 
Hampus Mårtenssons yrkande (1) under rubriken “Engagemang” ställdes 
mot avslag.  
Mötet beslutade att bifalla yrkandet (1).  
 
Hampus Mårtenssons yrkande (2) under rubriken “Engagemang” under 
underrubriken “Lokalgrupperna” ställdes mot avslag. 
Mötet beslutade att bifalla yrkandet  (2).  
 
Hampus Mårtenssons yrkande (3) under hela verksamhetsplanen ställdes 
mot avslag.  
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Mötet beslutade att bifalla yrkandet (3).  
 
Lisas yrkande (4) under rubriken “Engagemang” under underrubriken 
“Medlemssystem & nya medlemmar” att lägga till en punkt under “Mål för 
period 2020-2021” ställdes mot avslag.  
Mötet beslutade att bifalla yrkandet (4). 
 
Saga Jonssons yrkande (-) under rubriken “Ekonomi” att lägga till en 
punkt ställdes mot avslag. Saga drog tillbaka sitt yrkande.  
 
Pierres yrkande (5) under rubriken “Power shift” ställdes mot avslag. 
Votering begärdes och genomfördes.  
Mötet beslutade att bifalla yrkandet (5).  
 
Pierres yrkande (6) under rubriken “Styrelsen” ställdes mot avslag.  
Mötet beslutade att avslå yrkandet (6).  
 
Styrelsens yrkade (7) att bifalla verksamhetsplanen med gjorda ändringar 
ställdes mot avslag.  
Mötet beslutade att bifalla verksamhetsplanen med gjorda ändringar.  
 

10.4. Budget  

Styrelsens förslag ställdes mot avslag.  

Mötet beslutade att godkänna förslaget.  

11. Valärenden  
Propositionsordning: 
Eftersom inga andra förslag fanns än valberedningens togs 

valberedningens förslag med acklamation enligt nedan.  
11.1. Val av ordförande  

Valberedningen föredrog sitt förslag: Robin Holmgren 
 

11.2. Val av vice ordförande 
Valberedningen föredrog sitt förslag: Saga Jonsson 
 

11.3. Val av sekreterare  
Valberedningen föredrog sitt förslag: Mona Monasar 
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11.4. Val av kassör  
Valberedningens förslag hade en vakant plats som kassör.  
 

11.5. Val av övriga styrelseledamöter  
Valberedningen föredrog sitt förslag: VAKANT, Jonathan Milläng, Daniel 
Butnariu. 
 
Valberedningens förslag till styrelse ställdes i klump mot avslag. 
Mötet beslutade att bifalla förslaget till styrelse.  
 

11.6. Val av valberedning  
Följande nomineringar inkom under mötet:  
Niklas Björklund 
Filip Hallbäck  
Vakant 
Mötet beslutade att bifalla förslaget.  
 

11.7. Val av revisor  
Valberedningen föredrog sitt förslag: Axel Flodin Vacher 
Mötet beslutade att bifalla förslaget.  
 

11.8. Val av revisorssuppleant  
Valberedningens förslag hade en vakant plats som revisorssuppleant.  
Mötet beslutade att lämna positionen vakant. 
 

11.9. Val av projektledare till Power Shift 2020 
Valberedningens förslag hade en vakant plats som projektledare till 
Power Shift 2020.  
Jonathan yrkade att lämna platsen vakant.  
Mötet beslutade att bifalla Jonatans yrkande.  
 

11.10. Val av internationell koordinator 

Valberedningens förslag hade en vakant plats som internationell 

koordinator.  

Mötet beslutade att lämna platsen vakant.  
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12. Övriga frågor  
Mötet ansåg punkten behandlad.  
 

13. Mötet avslutas 
Mötet avslutades av ordförande Robin Holmberg klockan 18:52.  
 
 

 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Anja Eliasson Niklas Björklund 
Justerare Justerare 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Edvin Dribe Sofia Kamlund 
Mötesordförande Mötessekreterare 
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Bilaga: Inkomna yrkanden under mötet 
 

10.1 Propositioner  
Karolin Joelsson yrkar 
att1 under rubriken "Inledning" ersätta texten ” Enligt forskarkollegiet behöver vi 
kraftigt minska våra utsläpp till nära noll 2030. Därför är det kommande decenniet 
extra viktigt för att vi ska kunna vända utvecklingen. Med det sagt är behovet av en 
stark och enad miljörörelse viktigare än någonsin. Under 2019 har PUSH Sveriges 
styrelse utrett organisationens identitet, dels under årsmötet, extra årsmötet, i samtal 
med individuella medlemmar och inom styrelsen. Styrelsen ser genom detta ett behov 
för att fortsätta vara en radikal och relevant aktör när det gäller klimatfrågan, men att 
det finns en del områden som behöver förtydligas. Detta för att bringa klarhet och 
långsiktighet inom och utom organisationen. Arbetet har nu resulterat i en proposition 
som styrelsen lägger fram till årsmötet att besluta om. Detta kallar vi för PUSH 2.0 med 
syfte att förnya oss själva” med texten ”Världen står inför många viktiga och alltmer 
akuta utmaningar inom miljömässig, sociala och ekonomiska frågor. I och med detta är 
behovet av en stark, bred och enad hållbarhetsrörelse. Vi ser ett behov av att förtydliga 
PUSH Sveriges roll, identitet, organisation och strategier för att fortsätta vara en stark 
och kunnig aktör när det gäller hållbar utveckling. Syftet med propositionen PUSH 2.0 är 
att göra PUSH verksamhet mer effektiv, tydlig och långsiktig. Propositionen togs upp på 
organisationens ordinarie årsmöte 2020 och bearbetades efter förslag från mötets 
deltagare". 
 
AVSLAG 
 
 
Hampus Mårtensson yrkar 
att2 under rubriken ”Vilka är vi” under underrubriken ”Lokalt” ersätta texten 
”Kapacitetsstärkande i organisering av ungdomsorganisationer. Framtagande av 
politiska ställningstagande för det lokala och regionala arbetet. Arbete mot lokala 
riksdagsledamöter som befinner sig i kommunen. Eventuellt arbete mot regioner och 
kommuner” med texten ”Att arbeta för påverkan av makthavare på lokal och regional 
nivå. Att samverka med andra arbetsgrupper inom PUSH” 
 
BIFALL 
 
 
Karolin Joelsson yrkar 
att3 under rubriken ”Vilka är vi” under underrubriken "Syfte" byta ut hela stycket 
med texten ”PUSH Sverige finns för att det behövs ett maktskifte till unga 
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klimatengagerade. Klimatet är ett av världens största säkerhetshot men innebär också 
stora möjligheter för länder som kraftigt arbetar för att minska sina och de globala 
utsläppen. PUSH Sverige finns för att påverka politiken att ta klimatet på allvar och att 
ta de nödvändiga besluten” till texten "PUSH Sverige finns för att det behövs ett 
maktskifte till unga som är engagerade i hållbar utveckling. Miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet är avgörande för att klara globala utmaningar som 
klimatförändringar, miljöförstöring, fattigdom och global rättvisa. Men samtidigt finns 
stora möjligheter för ambitiösa aktörer att vara en förebild och arbeta för förändring. 
PUSH Sverige finns för att representera unga och ge dem en röst i debatten om olika 
hållbarhetsfrågor. Vi vill också sätta press på, och stötta, politiker och andra makthavare 
i att ta problemen på allvar och fatta de beslut som krävs för att lösa dem". 
 
AVSLAG 
 
Karolin Joelsson yrkar 
att4 under rubriken ”Vilka är vi” under underubriken ”Identitet” byta ut texten ”PUSH 
Sverige - Sveriges unga klimatlobbyister och PUSH Sverige - Sveriges klimatorganisation 
för unga” med texten ”Sveriges ungdomsrepresentant i hållbarhetsdebatten. PUSH 
Sverige - Sveriges unga hållbarhetsröst”. 
 
AVSLAG 
 
Hampus Mårtensson yrkar 
att5 under rubriken ”Vilka är vi” under underrubriken ”Identitet” ersätta punkterna 
med texten ”PUSH Sverige - Sveriges unga klimatlobbyister och PUSH Sverige - Sveriges 
klimatorganisation för unga" med texten ”PUSH Sverige - En organisation för unga 
fokuserad på klimat och påverkansarbete.” 
 
AVSLAG 
 
Jonatan XX yrkar 
att6 under rubriken ”Vilka är vi” under underrubriken ”Identitet” ersätta punkterna 
med texten ”PUSH Sverige - Sveriges unga klimatlobbyister och PUSH Sverige - Sveriges 
klimatorganisation för unga" med texten ”PUSH Sverige - Ungas röst i maktkorridorerna 
för en radikal och faktabaserad klimatpolitik”. 
 
TILLBAKADRAGET 
 
Lisa yrkar 
att7 under rubriken ”Vilka är vi” under underrubriken ”Identitet” ersätta punkterna 
med texten ”PUSH Sverige - Sveriges unga klimatlobbyister och PUSH Sverige - Sveriges 
klimatorganisation för unga" med texten ”PUSH Sverige - Ungas röst för klimaträttvisa”. 
 
AVSLAG 
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Lisa yrkar 
att8 under rubriken ”Vilka är vi” under underrubriken ”Identitet” ersätta punkterna 
med texten ”PUSH Sverige - Sveriges unga klimatlobbyister och PUSH Sverige - Sveriges 
klimatorganisation för unga" med texten ”PUSH Sverige - Ungas röst för social och 
miljörättvisa”. 
 
AVSLAG 
 
Lisa yrkar 
att9 under rubriken ”Vilka är vi” under underrubriken ”Identitet” ersätta punkterna 
med texten ”PUSH Sverige - Sveriges unga klimatlobbyister och PUSH Sverige - Sveriges 
klimatorganisation för unga" med texten ”PUSH Sverige - Ungas röst för social och 
klimaträttvisa”. 
 
AVSLAG 
 
Lisa yrkar 
att10 under rubriken ”Vilka är vi” under underrubriken ”Identitet” ersätta punkterna 
med texten ”PUSH Sverige - Sveriges unga klimatlobbyister och PUSH Sverige - Sveriges 
klimatorganisation för unga" med texten ”PUSH Sverige - Sveriges ungdomsorganisation 
för klimaträttvisa”. 
 
AVSLAG 
 
Jonatan yrkar (Framvaskat förslag) 
att11 under rubriken ”Vilka är vi” under underubriken ”Identitet” byta ut texten ”PUSH 
Sverige - Sveriges unga klimatlobbyister och PUSH Sverige - Sveriges klimatorganisation 
för unga” med texten ”Sveriges ungdomsrepresentant för klimatpolitik. PUSH Sverige - 
ungas röst i maktkorridorerna för en radikal och faktabaserad klimatpolitik” 
 
BIFALL 
 
 
Karolin Joelsson yrkar 
att12 under rubriken ”Vilka är vi” under underrubriken "Ställning" under punkten 
"Radikala" ersätta texten ”RADIKALA i att vi som organisation tar fighten för klimatet. Vi 
vet att det krävs stor omdanande reformer för att minska utsläppen och Sveriges roll är 
både att vara en föregångare och genom att vi i framkant gynnar det det svenska 
samhället när resten av världen ställer om med oss.” med texten "Radikala i att vi 
kämpar för hållbarhet. Vi vet att det krävs stora omdanande reformer för att leva 
hållbart. Sveriges roll är både att vara en förebild för andra länder i omställningen och 
att stötta länder med mindre resurser i sin omställning".  
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AVSLAG 
 
Filip Hallbäck yrkar 
att13 under rubriken ”Vilka är vi” under underrubriken ”Radikala” ersätta texten 
”RADIKALA i att vi som organisation tar fighten för klimatet. Vi vet att det krävs stora 
omdanande reformer för att minska utsläppen och Sveriges roll är både att vara en 
föregångare och genom att vi i framkant gynnar det det svenska samhället när resten av 
världen ställer om med oss. Vi är också radikala i benämningen att vi är en blåslampa 
mot makthavare som måste våga ta de jobbiga besluten som behövs för omställning” 
med texten ”RADIKALA i att vi som organisation tar fighten för klimatet. Hållbarhet 
handlar om att förändra samhället i grunden, inte marginellt. Vi vet att det krävs stora 
omdanande reformer för att minska utsläppen och Sveriges roll är både att vara en 
föregångare och genom att vi i framkant gynnar det det svenska samhället när resten av 
världen ställer om med oss. Vi är också radikala i benämningen att vi är en blåslampa 
mot makthavare som måste våga ta de jobbiga besluten som behövs för omställning”. 

BIFALL 
 
 
Karolin Joelsson yrkar 
att14 under rubriken ”Vilka är vi” under underrubriken ”Ställning” under punkten 
"Relevanta" byta ut texten ”RELEVANTA i att våra förslag och vår politik syftar främst 
till att minska utsläppen med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 som bas för vilken 
skillnad som politiken ska skapa. Detta är samtidigt baserat utifrån relevant, etablerad 
forskning. Relevanta i att vi vet att Sveriges utsläpp är på flera områden väldigt höga 
och på flera andra väldigt låga. Vi visar tydligt vår ståndpunkt inom olika sektorer och 
är mer för olika politiska förslag än vi är emot. Vi är den relevanta unga rösten för 
klimatet.” med texten "RELEVANTA genom att våra förslag främst är i linje med målen 
inom FN:s Agenda 2030, som innehåller mål för både miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet. Vi vet att det från Sveriges sida finns starkare och svagare punkter i arbetet 
mot målen. Vi är den relevanta unga rösten i frågor om hållbar utveckling på lokal, 
nationell och internationell nivå".  
 
AVSLAG 
 
 
Saga Jonsson yrkar 
att15 under rubriken ”Vilka är vi” under underrubriken ”Opinionsbildning” lägga till 
underrubriker, för ökad tydlighet, med texten ”För punkt 1: Politiska förslag; För punkt 
2: Folkbildning; För punkt 3: Opinionsbildning och påverkansarbete” så att texten i 
programmet blir ”1. Politiska förslag: Utveckla innovativa ideér och politiska förslag 
med inriktningsbeslut som vägleder oss och arbete inom fokusområden. (Exempelvis 
energi, mobilitet, jordbruk, industri och byggnadssektorn); 2. Folkbildning: Inom PUSH 
Sverige har vi väldigt kunniga medlemmar som gärna delar med sig av denna kunskap 
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till varandra. I PUSH 2.0 arbetar vi intensivt att utbilda och lära av varandra för att 
skapa unga klimatlobbyister, där vi lär varandra politisk påverkan och om klimatpolitik; 
3. Opinionsbildning och påverkansarbete: Påverka beslutsfattare inom främst EU och 
nationellt med störst fokus på regering och riksdag”. 
 
BIFALL 
 
 
 
Pierre yrkar  
att16 under rubriken ”Vilka är vi?” under underrubriken ”Målgrupp” i andra punkten 
byta ut texten “Påverkan - makthavare inom de politiska institutionerna och framtida 
makthavare” till texten “Påverkan - nutida och framtida makthavare inom de politiska 
och ekonomiska institutionerna” 
 
BIFALL 
 
 
 
Saga Jonsson yrkar 
att17 under rubriken ”Vad tycker vi politiskt” under underrubriken "PowerShift" byta 
ut hela stycket mot ”PowerShift behålls enligt tidigare koncept med fokus på eventuell 
nedskalning och tydlig arbetsdelning samt ansvarsområden”.  
 
TILLBAKADRAGET 
 
Hampus Mårtensson yrkar 
att18 under rubriken ”Vad tycker vi politiskt” under underrubriken "PowerShift" byta 
ut hela stycket mot texten ”PowerShift behålls enligt tidigare former med modifieringen 
att projektsledarrollen fördelas på tre delprojektledarroller för att minska den 
individuella bördan. Eventuellt kan nedskalning av projektets storleksomfattning 
användas som metod för att reducera arbetsbördan”. 
 
AVSLAG 
 
Hampus Mårtensson yrkar 
att19 under rubriken ”Vad tycker vi politiskt” under underrubriken "PowerShift" byta 
ut hela stycket mot texten ”PowerShift behålls enligt tidigare koncept med fokus på 
eventuell nedskalning och tydlig arbetsdelning samt ansvarsområden i den mån det är 
nödvändigt att säkerställa ett hållbart engagemang”. 
 
BIFALL 
 
Hampus Mårtensson yrkar 
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att20 under rubriken ”Vad gör vi” under underrubriken ”Lokalt” lägga till punkten med 
texten ”Att den lokala styrelsen åläggs att finna en avlastande arbetsfördelning så att 
den lokala samordnarrollen blir mindre arbetsintensiv. Ett exempel på åtgärd är att 
införa en ytterligare roll såsom vice lokalsamordnare”.  
 
BIFALL 
 
 
Karolin Joelsson yrkar 
att21 under rubriken ”Vad gör vi” under underrubriken ”Styrelsen” andra stycket ta 
bort meningen "Därmed föreslår styrelsen att genomföra ett par stadgeändringar".  
 
BIFALL 
 
 
Styrelsen yrkar 
att22 anta PUSH 2.0 med gjorda ändringar 
 
BIFALL 
 
 

10.3 Verksamhetsplan 
Hampus Mårtensson yrkar 
att1 under rubriken ”Engagemang” lägga till punkten med texten ”Att arbeta med 
upprättande av en mekanism eller process för att säkerställa ett tillflöde av nya 
medlemmar genomgripande i organisationens olika nivåer”. 
 
BIFALL 
 
Hampus Mårtensson yrkar 
att2 under rubriken ”Engagemang” under underrubriken ”Lokalgrupperna” ersätta 
punkten med texten ”Lokalsamordnare och kontaktperson i styrelsen bör stämma av 
kvartalsvis” till texten ”Att kvartalsvis samla lokala samordnare och styrelsens 
kontaktperson för lokala samordnare till ett digitalt möte för att stämma av avseende 
vilka aktiviteter som skett samt hur dessa har fortskridit och hur utfallet har varit”. 
 
BIFALL 
 
Hampus Mårtensson yrkar 
att3 i hela verksamhetsplanen byta ut samtliga förekomster av ordet 
”lokalsamordnare” till orden ”lokal samordnare”. 
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BIFALL 
 
Lisa XX yrkar  
att4 under rubriken ”Engagemang” under underrubriken ”Medlemssystem & nya 
medlemmar” lägga till en punkt under “Mål för period 2020-2021” med texten ”Att 
arbeta för en större mångfald bland medlemmarna. Särskilt gäller att inkludera ett 
normkritiskt förhållningssätt för att inkludera icke-studerande personer, personer 
oberoende av akademisk bakgrund, people of colour, ursprungsbefolkningen (särskilt 
samer) och självidentifierade funktionsnedsatta människor”.  
 
BIFALL 
 
 
Pierre yrkar 
att5 under rubriken ”PowerShift” byta ut texten “Anordna powershift 2020 som 
intern utvecklingshelg” till texten “Anordna PowerShift som tidigare men eventuellt 
vartannat år med start 2019”. 
 
BIFALL 
 
Pierre yrkar 
att6 under rubriken ”Styrelsen” byta ut stycket med texten “Styrelsen försöker att 
kalla till och hålla medlemsmöten kvartalsvis för att diskutera viktiga interna frågor och 
exempelvis frågor vi driver” till texten “Styrelsen försöker att kalla, med minst två 
veckors varsel, till och hålla medlemsmöten varannan månad för att diskutera viktiga 
interna frågor och exempelvis frågor vi driver”. 
 
AVSLAG 
 
 
Styrelsen yrkade 
 
att7 anta verksamhetsplanen med gjorda ändringar 
 
BIFALL 

Protokoll till  årsmöte för PUSH Sverige 2020 
15 


