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Årsmötesprotokoll från Hela Sverige ska leva Stockholms län 

 

    Tisdag den 28 april kl. 18.00 år 2021 digitalt med Zoom 

 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Asha Ismail öppnade mötet och hälsade välkommen och 

förklarade mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av röstlängd. 

 Röstlängden fastställdes enligt närvarolistan.  

 

3. Fråga om årsmötet utlysts i rätt ordning. 

 Mötet fastslog att årsmötet utlysts i rätt ordning. 

 

4. Val av mötesordförande. 

 Mötet valde LG Nilsson (Ordförande Fisksätra folkets hus) till  

                årsmötesordförande.  

 

5. Val av mötessekreterare. 

 Mötet valde Conny Mörke till årsmötessekreterare. 

 

6. Val av justerare tillika rösträknare. 

Mötet valde Lasse Björklund och Philip Lönegren till att justera dagens 

protokoll tillika rösträknare. 

 

7.  Godkännande av dagordning. 

 Mötet fastställde föreslagen dagordning. 

 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 2020. 

Mötet godkände verksamhetsberättelsen utan tillägg. 



 

9. Revisorernas berättelse för det gångna året.  

LG Nilsson läste upp revisorernas revisionsberättelse där det föreslogs åt 

årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. Rapporten godkändes av 

mötet. 

 

10.  Fastställande av resultat- och balansräkning för det gångna året. 

 Mötet fastställde och godkände resultat- och balansräkning för 2020. 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

12. Fastställande av arvode till revisorer och styrelseledamöter. 

Årsmötet fastställde oförändrat arvode till ordförandena 15 000 sek,  

för kassör och sekreterare 13 000 sek. 300 sek i ersättning per 

styrelsemöte styrelsemedlemmarna deltar i. 220 sek/h för uppdrag (Gäller 

ej helger och kvällar). 

Nytt arvode till informationsansvarig 10 000 kr. 

 

13. Val av två ordförande. 

 Mötet valde Jan Runfors samt Asha Ismail till ordföranden för 

                kommande verksamhetsår. 

 

14. Val av övriga styrelseledamöter.  

 Valdes som ledamöter på två år:  

                Philip Lönegren, Spånga Blå Band (omval)  

                Conny Mörke, Rågsved-Hagsätra Samhällsförening (omval) 

                Joseph Tekle, Fisksätra Folkets Hus (omval) 

                Fazal Ur Raman, Pakistanska föreningen i Nacka (omval) 

                Nikola Vojnovic, ABF Södertälje (omval) 



 

                Valdes som ledamöter på ett år:                              

                Lasse Björklund, Framtid Edsbro (nyval)  

                Jan Hultman, Coompanion (nyval) 

                 

                En Vakant ledamotsplats för en kvinna som styrelsen kan tillsätta under  

                verksamhetsåret. 

 

Styrelseledamöter som kvarstår 1 år 

Per Israelsson 

 

15. Val av revisor och suppleant. 

                Mötet beslutade om omval av Hans Danielson och Tekola Worku. 

 

16. Val av valberedning. 

                Mötet beslutade om omval av Marianne Nord och  

                Ulla-Mai Ceder Lindberg. 

 

17. Fastställande av årsavgift/medlemsavgift 

Mötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter: 

   100 kronor för lokal förening/grupp med enskilda medlemmar 

   200 kronor för lokal förening med föreningar som medlemmar 

1 000 kronor för länstäckande medlemsorganisation 

   100 kronor för stödmedlem (enskilda personer) 

 

18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande året. 

Mötet antog den föreslagna verksamhetsplanen och budget. 

 

19. Ärende som av styrelse eller medlem föranmält till årsmötet. 

 Inga ärende har inkommit. 

 



20.  Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

 

21. Mötets avslutande. 

Ordförande för årsmötet tackade de närvarande.  

 

 

 

 

Stockholm den 6 maj 2021 

 

 

Vid Protokollet 

 

 

  

Conny Mörke                                    LG Nilsson 

 

 

 

 

Lasse Björklund          Philip Lönegren 

Justerare           Justerare 


