
 

Protokoll PUSH Sveriges extrainsatta 
årsmöte den 9 maj 

 
 
1. Mötet öppnas, VÄLKOMMEN TILL EXTRAINSATT ÅRSMÖTET 
Robin Holmberg hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet klockan 13:05. 
 
2. Inledande formalia  

1. Val av mötesordförande  
Styrelsen presenterade sitt förslag till årsmötesordförande, Björn Lindgren.   
Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag.  
 
2. Val av mötessekreterare  
Styrelsen presenterade sitt förslag till årsmötessekreterare, Linda Wallberg.   
Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag.  

 
3. Val av justerare tillika rösträknare  
Mötet beslutade att välja Mayson Joacimsbarn Persson och Hampus Mårtensson till 
justerare tillika rösträknare. 

 
3. Fastställande av röstlängd  

Mötespresidiet föreslog att röstlängden skulle fastställas till 15.  
Mötet beslutade att fastställa röstlängden till femton (15) personer. 
 

4. Fråga om extrainsatt årsmötet har blivit behörigt utlyst 
Robin Holmgren från styrelsen föredrog stadgarnas krav på kallelse, vilken måste nå 
medlemmarna senast 3 veckor innan årsmötet. Kallelsen till mötet gick ut 16 april 
via e-post till alla medlemmar. För att vara beslutsmässiga krävs 12 medlemmar 
närvarande. Styrelsen yrkade att anse mötet behörigt utlyst. 
Mötet beslutade att mötet har blivit behörigt utlyst. 

 
5. Fastställande av dagordning  

Mötet beslutade att fastställa dagordningen enligt utskickat förslag med två 
informationspunkter som tillägg. (YEE, Slack) 

 
6. Ekonomisk genomgång 

Styrelsen gör en muntlig genomgång av ekonomin och det uppdaterade bokslutet.  
Mötet beslutade att lägga bokslutet till handlingarna. 
 
 



7. Revisorsberättelse  
Axel Flodin Vacher föredrog revisorernas berättelse.  
Mötet beslutade att lägga den till handlingarna. 
 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Revisorn yrkade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- och räkenskapsåret 
2019-01-01 till 2019-12-31.  
 

9. Valärenden   
a. Val av kassör  
Valberedningen föredrog sitt förslag: Maja Lindgren. 
Mötet beslutade att bifalla förslaget. 
 
b. Val av en övrig styrelseledamot  
Valberedningen föredrog sitt förslag: Martin Wiberg. 
Mötet beslutade att bifalla förslaget. 

 
10. Övriga frågor  

Sara Nyberg informerar om möjligheten att PUSH ansluter sig till organisationen YEE 
(Youth and Environment Europe).  
Sara Nyberg informerar också om att det vore positivt om slack kunde användas av 
den internationella gruppen. 
Hampus Mårtensson informerade om nästa hållbarhetshäng och hälsar alla 
välkomna: https://www.facebook.com/events/575337106425552 

 
11.  Justerande av röstlängd  

Mötespresidiet föreslog att röstlängden skulle justeras till 13.  
Mötet beslutade att justera röstlängden till tretton (13) personer. 

 
12. Fortsättning av valärenden 
 

a. Val av revisorssuppleant  
Valberedningen föredrog att positionen var fortsatt vakant. Sara Nyberg nominerade 
Nadja Najjar till positionen som revisorssuppleant. 
Mötet beslutade att bifalla förslaget. 
 
b. Val av internationell koordinator 
Valberedningen föredrog sitt förslag: Chaïm De Mulder 
Mötet beslutade att bifalla förslaget. 

 
c. Val av projektledare till Power Shift 2020 och ledamot till valberedningen 
Valberedningen föredrog att positionen var fortsatt vakant. Mayson Joacimsbarn 
Persson föreslår att vakantsätta posterna projektledare Power Shift 2020 och 
ledamot i valberedningen. 
Mötet beslutade att bifalla förslaget. 
Mötet beslutade att ge valberedningen i mandat att tillsätta posterna under 
mandatperioden. 

https://www.facebook.com/events/575337106425552


 
 

13.  Mötet avslutas 
Mötet avslutades av ordförande Robin Holmberg klockan 15:40. 
 

 

______________________________                     ___________________________________ 
Hampus Mårtensson                             Mayson Joacimsbarn Persson 
Justerare                               Justerare 
 
 
 

______________________________                     ______________________________ 
Björn Lindgren                             Linda Wallberg 
Mötesordförande                         Mötessekreterare 


