
Årsmötesprotokoll   från   PUSH   Sveriges   årsmöte   2021   

Årsmötesprotokoll   för   PUSH   Sverige   
  

Datum: 20   februari   2021   
Plats: Digitalt   via   Zoom   
  

  
  

§   1   Mötet   öppnas   
  

Styrelsens   ordförande   Robin   Holmberg   öppnade   årsmötet   klockan   10:50   lördagen   den   20   
februari   2021.   
  

§   2   Inledande   formalia   
  

§   2.1   Val   av   mötesordförande   
  

Styrelsen   föreslog   
att välja   Angela   Refuerzo   Larsson   till   mötessekreterare.   

  
Årsmötet   beslutade   
att välja   Angela   Refuerzo   Larsson   till   mötesordförande.   
  

§   2.2   Val   av   mötessekreterare   
  

Styrelsen   föreslog   
att välja   Hampus   Haugland   till   mötessekreterare.   

  
Årsmötet   beslutade   
att välja   Hampus   Haugland   till   mötessekreterare.   
  

§   2.3   Val   av   justerare   tillika   rösträknare   
  

Robin   Holmberg   föreslog   
att välja   Hampus   Berg   Mårtensson   till   justerare   tillika   rösträknare   för   mötet.   
  

Niklas   Björklund   föreslog   
att välja   Niklas   Björklund   till   justerare   tillika   rösträknare   för   mötet.   
  

Årsmötet   beslutade   
att välja   Hampus   Berg   Mårtensson   och   Niklas   Björklund   till   justerare   tillika   rösträknare   

för   mötet.   
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§   3   Fastställande   av   röstlängd   
  

Mötespresidiet   föreslog   
att fastställa   röstlängden   till   sjutton   (17)   personer.   
  

Årsmötet   beslutade   
att fastställa   röstlängden   till   sjutton   (17)   personer.   
  

§   4   Fråga   om   årsmötet   har   blivit   behörigt   utlyst   
  

Styrelsens   Robin   Holmberg   redogör   för   vad   stadgarna   säger   om   årsmötets   utlysande.   
  

Styrelsen   föreslog   
att anse   årsmötet   behörigt   utlyst.   
  

Årsmötet   beslutade   
att anse   årsmötet   behörigt   utlyst.   

  
§   5   Fastställande   av   dagordning   
  

Styrelsens   Robin   Holmberg   presenterade   styrelsens   förslag   till   dagordning.   
  

Styrelsen   föreslog   
att fastställa   dagordningen   enligt   handlingarna.   
  

Årsmötet   beslutade   
att fastställa   dagordningen   enligt   handlingarna.   
  

§   6   Genomgång   av   verksamhetsberättelse   
  

Styrelsens   Saga   Stugholm   föredrog   verksamhetsberättelsen   för   det   gångna   året.   
  

Styrelsen   föreslog   
att lägga   verksamhetsberättelsen   från   verksamhetsåret   2020   till   handlingarna.   
  

Årsmötet   beslutade   
att lägga   verksamhetsberättelsen   från   verksamhetsåret   2020   till   handlingarna.   
  

   

2 ( 9 )   



Årsmötesprotokoll   från   PUSH   Sveriges   årsmöte   2021   

§   7   Ekonomisk   genomgång   
  

Styrelsens   Robin   Holmberg   föredrog   organisationens   ekonomiska   berättelse   för   det   gångna   
året.   
  

Styrelsen   föreslog   
att lägga   den   ekonomiska   genomgången   från   redovisningsåret   2020   till   handlingarna.   
  

Årsmötet   beslutade   
att lägga   den   ekonomiska   genomgången   från   redovisningsåret   2020   till   handlingarna.   
  

§   8   Revisionsberättelse   
  

Organisationens   revisor   Axel   Flodin   föredrog   revisionsberättelsen   för   det   gångna   året.   
  

Revisorn   föreslog   
att lägga   revisionsberättelsen   från   verksamhetsåret   2020   till   handlingarna.   

  
Årsmötet   beslutade   
att lägga   revisionsberättelsen   från   verksamhetsåret   2020   till   handlingarna.   

   
§   9   Fråga   om   ansvarsfrihet   för   styrelsen   
  

Revisorn   föreslog   
att bevilja   styrelsen   ansvarsfrihet   för   verksamhetsåret   2020.   
  

Årsmötet   beslutade   
att bevilja   styrelsen   ansvarsfrihet   för   verksamhetsåret   2020.   
  

§   10   Beslutsärenden   
  

Robin   Holmberg   föredrog   styrelsens   propositioner   och   förslag.   
  

ORDNINGSFRÅGA:   Ajournering   
Årsmötet   beslutade   
att ajournera   mötet   till   klockan   16:40.   
  

Mötet   återupptogs   klockan   16:41.   
  

ORDNINGSFRÅGA:   Fastställande   av   röstlängd   (II)   
Årsmötet   beslutade   
att fastställa   röstlängden   till   fjorton   (14)   personer.   
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ORDNINGSFRÅGA:   Yrkandestopp   
Årsmötet   beslutade   
att sätta   yrkandestopp   med   omedelbar   verkan.   
  

ORDNINGSFRÅGA:   Fastställande   av   röstlängd   (III)   
Årsmötet   beslutade   
att fastställa   röstlängden   till   femton   (15)   personer.   

  
§   10.1   Propositioner   

  
§   10.1a   Vad   vi   tycker   politiskt   

  
Styrelsen   föreslog   
att arbeta   vidare   med   de   politiska   områdena:   Biologisk   mångfald,   hållbar   ekonomi,   

klimaträttvisa,   social   hållbarhet,   transporter   och   infrastruktur,   energi   [samt]   hållbar   
konsumtion.   

  
Chaïm   De   Mulder   föreslog   
att   arbeta   vidare   med   de   politiska   områdena:   Ekonomi,   människor   [samt]   naturen.   
 
Årsmötet   röstade   på   varje   föreslaget   politiskt   område   för   sig.   
  

Årsmötet   beslutade   
att arbeta   vidare   med   de   politiska   områdena:   Biologisk   mångfald,   hållbar   ekonomi,   

klimaträttvisa,   transporter   och   infrastruktur   [samt]   energi.   
  

ORDNINGSFRÅGA:   Ajournering   
Årsmötet   beslutade   
att ajournera   mötet   till   klockan   17:32.   
  

Mötet   återupptogs   klockan   17:34.   
  

Styrelsen   föreslog   
att under   året   välja   påverkansledare   med   ansvar   för   respektive   politiskt   område.   
att påverkansgrupperna   får   ansvar   att   under   året   ta   fram   ställningstaganden   och   lägga   

fram   till   årsmöte   2022.   
att anta   propositionen   i   sin   helhet.   
  

Chaïm   De   Mulder   föreslog   
att   det   under   året   ska   väljas   påverkansledare   av   styrelsen   med   ansvar   för   respektive   

politiskt   område.   
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Karolin   Joelsson   föreslog   
att under   "bakgrund"   ändra   meningen   "För   att   förtydliga   vad   PUSH   Sverige   har   nu   

arbetet   påbörjats.”   till   "För   att   förtydliga   vad   PUSH   Sverige   vill   har   arbetet   med   att   ta   
fram   organisationens   ställningstaganden   påbörjats.".   

att under   rubriken   "bakgrund"   ändra   meningen   "Under   2020   tog   PUSH   Sverige   t.ex.   
också   ställning   för   att   inte   verka   för   någon   utbyggnad   av   fossilfri   energi,   med   
anledning   av   det   planerade   utbyggnaden   av   Preemraff."   till   "Under   2020   tog   PUSH   
Sverige   bland   annat   ställning   för   att,   med   anledning   av   det   planerade   utbyggnaden   av   
Preemraff,   motverka   utbyggnad   av   fossil   energi.".   

att ändra   meningen   "PUSH   Sverige   var   också   med   2016   och   drev   domstolsförhandlingen   
Magnoliamålet   för   att   uppmärksamma   regeringen   om   att   den   behöver   göra   mer."   till   
"PUSH   Sverige   var   också   med   och   stämde   staten   i   Magnoliamålet   2016   för   att   stoppa   
Vattenfalls   försäljning   av   kolkraftverk   i   Tyskland,   eftersom   fossil   energi   hotar   vår   
framtid.".   

  
Hampus   Berg   Mårtensson   föreslog   
att   arbeta   vidare   med   de   politiska   områdena:   luft,   vatten   [samt]   mark.   
  

Årsmötet   beslutade   
att   det   under   året   ska   väljas   påverkansledare   av   styrelsen   med   ansvar   för   respektive   

politiskt   område.   
att påverkansgrupperna   får   ansvar   att   under   året   ta   fram   ställningstaganden   och   lägga   

fram   till   årsmöte   2022.   
att under   "bakgrund"   ändra   meningen   "För   att   förtydliga   vad   PUSH   Sverige   har   nu   

arbetet   påbörjats.”   till   "För   att   förtydliga   vad   PUSH   Sverige   vill   har   arbetet   med   att   ta   
fram   organisationens   ställningstaganden   påbörjats.".   

att under   rubriken   "bakgrund"   ändra   meningen   "Under   2020   tog   PUSH   Sverige   t.ex.   
också   ställning   för   att   inte   verka   för   någon   utbyggnad   av   fossilfri   energi,   med   
anledning   av   det   planerade   utbyggnaden   av   Preemraff."   till   "Under   2020   tog   PUSH   
Sverige   bland   annat   ställning   för   att,   med   anledning   av   det   planerade   utbyggnaden   av   
Preemraff,   motverka   utbyggnad   av   fossil   energi.".   

att ändra   meningen   "PUSH   Sverige   var   också   med   2016   och   drev   domstolsförhandlingen   
Magnoliamålet   för   att   uppmärksamma   regeringen   om   att   den   behöver   göra   mer."   till   
"PUSH   Sverige   var   också   med   och   stämde   staten   i   Magnoliamålet   2016   för   att   stoppa   
Vattenfalls   försäljning   av   kolkraftverk   i   Tyskland,   eftersom   fossil   energi   hotar   vår   
framtid.".   

att   anta   propositionen   med   gjorda   ändringar.   
  

§   10.2   Motioner   
  

Inga   motioner   hade   inkommit   till   mötet.   
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ORDNINGSFRÅGA:   Ajournering   
Årsmötet   beslutade   
att ajournera   mötet   till   klockan   18:00.   
  

Mötet   återupptogs   klockan   18:01.   
ORDNINGSFRÅGA:   Fastställande   av   röstlängd   (IV)   
Årsmötet   beslutade   
att fastställa   röstlängden   till   fjorton   (14)   personer.   

  
§   10.3   Verksamhetsplan   
  

Styrelsen   föreslog   
att anta   verksamhetsplanen   enligt   handlingarna.   
  

Karolin   Joelsson   föreslog   
att under   "Ramverk"   ersätta   meningen   "Medlemmar   och   sympatisörer   -   unga   och   

studenter   på   gymnasienivå,   folkhögskola,   samt   högskola   och   universitet   med   (sätt   in   
eventuellt   demografisk   tillhörighet,   socioekonomi,   vilken   sorts   utbildning   osv.)"   med   
"Medlemmar   och   sympatisörer-   främst   i   åldern   upp   till   30.".   

att under   "identitet"   byta   ut   ordet   "radikal"   mot   "ambitiös".   
att under   "folkbildning"   ersätta   orden   "klimatlobbyister"   med   "hållbarhetsaktörer".   
  

Chaïm   De   Mulder   föreslog   
att lägga   till:   'att   organisera   minst   ett   evenemang   där   vi   erbjuder   utbildning   och   påverkan   

på   ett   internationellt   plan'.   
att lägga   till:   'att   organisera   ett   strategimöte   där   fokus   läggs   på   gruppens   framtida   arbetet'.   
att lägga   till:   'att   nå   ut   med   minst   6   blogginlägg   skrivna   av   gruppmedlemmar   som   

informerar   om   internationell   klimatpolitik'.   
att lägga   till:   'att   aktivt   delta   i   SB   och   COP   konferensen'.   
  

Hampus   Berg   Mårtensson   föreslog   
att ersätta   ”Vi   vill   även   under   2021,   fira   att   Power   Shift   fyller   tio   år   genom   att   möjligtvis   

arrangera   en   digital   träff.”   med   ”   Vi   vill   även   under   2021,   fira   att   Power   Shift   fyller   
tio   år   genom   att   arrangera   ett   digitalt   Power   Shift,   möjligtvis   i   mindre   skala.”.   

  
Årsmötet   beslutade   
att under   "Ramverk"   ersätta   meningen   "Medlemmar   och   sympatisörer   -   unga   och   

studenter   på   gymnasienivå,   folkhögskola,   samt   högskola   och   universitet   med   (sätt   in   
eventuellt   demografisk   tillhörighet,   socioekonomi,   vilken   sorts   utbildning   osv.)"   med   
"Medlemmar   och   sympatisörer-   främst   i   åldern   upp   till   30.".   

att under   "folkbildning"   ersätta   orden   "klimatlobbyister"   med   "hållbarhetsaktörer".   
att lägga   till:   'att   organisera   minst   ett   evenemang   där   vi   erbjuder   utbildning   och   påverkan   

på   ett   internationellt   plan'.   
att lägga   till:   'att   organisera   ett   strategimöte   där   fokus   läggs   på   gruppens   framtida   arbetet'.   
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att lägga   till:   'att   nå   ut   med   minst   6   blogginlägg   skrivna   av   gruppmedlemmar   som   
informerar   om   internationell   klimatpolitik'.   

att lägga   till:   'att   aktivt   delta   i   SB   och   COP   konferensen'.   
  

att ersätta   ”Vi   vill   även   under   2021,   fira   att   Power   Shift   fyller   tio   år   genom   att   möjligtvis   
arrangera   en   digital   träff.”   med   ”   Vi   vill   även   under   2021,   fira   att   Power   Shift   fyller   
tio   år   genom   att   arrangera   ett   digitalt   Power   Shift,   möjligtvis   i   mindre   skala.”.   

att anta   verksamhetsplanen   med   gjorda   ändringar.   
  

§   10.4   Budget   
  

Styrelsen   föreslog   
att anta   budgeten   enligt   handlingarna.   
  

Astrid   Eriksson   Tropp   föreslog   
att lägga   3600   kr   (det   vill   säga   ca   300   kr/månad)   på   marknadsföring   (främst   inom   sociala   

medier)   samt   att   pengarna   tas   från   resultatet.   
  

Hampus   Berg   Mårtensson   föreslog   
att från   posten   Lokalgrupper   ta   3000   kronor   och   fördela   1500   kr   till   internationella   

gruppen   och   1500   kronor   till   marknadsföring.   
  

Älva   Monn   föreslog   
att lägga   över   från   lokalgruppernas   budget   till   det   internationella   samt   marknadsföring.   
  

Årsmötet   beslutade   
att lägga   3600   kr   (det   vill   säga   ca   300   kr/månad)   på   marknadsföring   (främst   inom   sociala   

medier)   samt   att   pengarna   tas   från   resultatet.   
att från   posten   Lokalgrupper   ta   3000   kronor   och   fördela   1500   kr   till   internationella   

gruppen   och   1500   kronor   till   marknadsföring.   
att anta   budgeten   med   gjorda   ändringar.   
  

ORDNINGSFRÅGA:   Ajournering   
Årsmötet   beslutade   
att ajournera   mötet   till   klockan   18:47.   
  

Mötet   återupptogs   klockan   18:47.   
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§   11   Valärenden   
  

§   11.1   Val   av   ordförande     
  

Årsmötet   beslutade   
att välja   Robin   Holmberg   till   ordförande   för   verksamhetsåret   2021.   

  
§   11.2   Val   av   vice   ordförande   

  
Årsmötet   beslutade   
att vakantsätta   förtroendeposten   vice   ordförande.   
  

§   11.3   Val   av   sekreterare   
  

Årsmötet   beslutade   
att vakantsätta   förtroendeposten   sekreterare.   
  

ORDNINGSFRÅGA:   Fastställande   av   röstlängd   (V)   
Årsmötet   beslutade   
att fastställa   röstlängden   till   tretton   (13)   personer.   

  
§   11.4   Val   av   kassör   
  

Årsmötet   beslutade   
att välja   Samaa   Al   Ammar   till   kassör   för   verksamhetsåret   2021.   
  

§   11.5   Val   av   övriga   styrelseledamöter   
  

Årsmötet   beslutade   
att välja   Gustaf   Braunstein   till   styrelseledamot   för   verksamhetsåret   2021.   
  

§   11.6   Val   av   valberedning   
  

Årsmötet   beslutade   
att välja   Filip   Hallbäck   till   valberedare   för   verksamhetsåret   2021.   
  

§   11.7   Val   av   revisor   
  

Årsmötet   beslutade   
att välja   Axel   Flodin   till   revisor   för   verksamhetsåret   2021.   
  

§   11.8   Val   av   revisorssuppleant   
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Årsmötet   beslutade   
att vakantsätta   förtroendeposten   revisorssuppleant.   
  

§   11.9   Val   av   projektledare   till   Power   Shift   2021   
  

Årsmötet   beslutade   
att vakantsätta   förtroendeposten   projektledare   till   Power   Shift   2021.   
  

§   11.10   Val   av   internationell   koordinator   
  

Årsmötet   beslutade   
att välja   Älva   Monn   och   Nadja   Najjar   till   internationella   koordinatorer   för   

verksamhetsåret   2021.   
  

§   12   Övriga   frågor     
  

Inga   beslut   togs   under   punkter.   
  

§   13   Mötet   avslutas  
  

Styrelsens   ordförande   Robin   Holmberg   förklarade   mötet   avslutat   klockan   19:37   den   20   
februari   2021.   
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