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Dagordning årsmöte Sverok Mälardalen 2021
1. Mötets behörighet
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två justerare och tillika rösträknare
5. Anmälan av övriga frågor
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående distriktsstyrelsen
10. Val av distriktsordförande
11. Val av distriktskassör
12. Val av distriktssekreterare samt styrelseledamöter
13. Val av distriktsrevisorer
14. Val av distriktsvalberedning
15. Fastställande av verksamhetsplan och budget
16. Fastställande av avgift
17. Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget för nästa år
18. Behandling av motioner
A. Stadgeändring 31§
B. Stadgeändring 30§

C. Hantering av avhopp i styrelsen
D. Stadgeändring 17§
E. Stadgerevision 4§, 6§, 7§ andra läsningen
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande
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Mötet öppnades av distriktsordförande Malin Rosengren.
1. Mötets behörighet
Mötet beslutade att anse mötet behörigt.

2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 3 röstberättigade.

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Max Horttanainen valdes till mötesordförande och David Eriksson valdes till
mötessekreterare.

4. Val av två justerare och tillika rösträknare

Sofia Näslund och Jonas Hedlén valdes till justerare.
5. Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor inkom.

6. Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.

7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Jerk Fogelqvist Utterström gick igenom verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

Erika Weilander gick igenom den ekonomiska berättelsen.
Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna.

8. Revisionsberättelse

Michel Rowinski presenterade revisionsberättelsen och rekommenderade årsmötet
att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
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9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående distriktsstyrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
10. Val av distriktsordförande
Valberedningens förslag: Inget förslag inkommit.

Årsmötet beslutade att inte tillsätta en distriktsordförande.
11. Val av distriktskassör
Valberedningens förslag: Inget förslag inkommit.

Årsmötet beslutade att inte tillsätta en distriktskassör.
12. Val av distriktssekreterare samt styrelseledamöter
Valberedningens förslag till sekreterare: Inget förslag inkommet.
Valberedningens förslag till ledamöter: Jerk Fogelqvist
A. Val av distriktssekreterare

Årsmötet beslutade att inte tillsätta en distriktssekreterare.
B. Beslut om antal styrelseledamöter

Årsmötet beslutade att inte tillsätta några styrelseledamöter.
C. Val av styrelseledamöter

Årsmötet beslutade att inte tillsätta några styrelseledamöter.
13. Val av distriktsrevisorer
Valberedningens förslag: Inget förslag inkommit

Årsmötet beslutade att inte tillsätta några distriktsrevisorer.
14. Val av distriktsvalberedning
Valberedningens förslag: Inget förslag inkommit

Årsmötet beslutade att inte tillsätta några distriktsvalberedare.
15. Fastställande av verksamhetsplan och budget

Jerk Fogelqvist presenterade verksamhetsplanen för 2021.
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen 2021
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Erika Weilander presenterade budget för 2021.

Årsmötet beslutade att fastställa budget för 2021
16. Fastställande av avgift
Styrelsen yrkar på att avgiften sätts till 0 kr.
Årsmötet fastställde avgiften till 0 kr.

17. Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget för nästa år

Jerk Fogelqvist presenterade den preliminära verksamhetsplanen för 2022.
Den preliminära verksamhetsplanen för 2022 fastställdes enligt styrelsens förslag.

Erika Weilander presenterade den preliminära budgeten för 2022.
Den preliminära budgeten för 2022 fastställdes enligt styrelsens förslag.

18. Behandling av motioner

A. Stadgeändring 31§

Styrelsen föreslår en stadgeändring enligt:

31§ Valbar till distriktsstyrelsen är person som är föreningsmedlem. Kassören samt
ytterligare en person i distriktsstyrelsen måste vara myndig. Alla län bör vara
representerade i styrelsen.
till
31§ Valbar till distriktsstyrelsen är person som är föreningsmedlem. Alla län bör vara
representerade i styrelsen.
Detta för att nuvarande stadgar bryter mot Sveroks stadgeregler att det inte är tillåtet
att begränsa valbarheten till förtroendeuppdrag till någon specifik grupp, kompetens,
ålder eller tid i föreningen.
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.
B. Stadgeändring 30§

Styrelsen föreslår en stadgeändring enligt:
30§ Distriktsstyrelsen, som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktsordförande,
distriktskassör och distriktssekreterare bestå av 2, 4 eller 6 ledamöter.

Assently: bade7c8704e98db1e08bbb6965152fa12216b3402c0eedce22a055aee3587f1d1b9a09d2126b06815f8d5f5837a4f62e2f82703a97b12213e073b450eede654d

till
30§ Distriktsstyrelsen, som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktsordförande,
distriktskassör och distriktssekreterare bestå av 2 till 6 ledamöter.
Detta för att förtydliga och eventuellt undvika problem om någon hoppar av sin post
under verksamhetsåret.
Styrelsen beslutade att dra tillbaka sitt förslag till förmån för Michel Rowinskis
förslag.

Michel Rowinski föreslår en stadgeändring enligt:
30§ Distriktsstyrelsen, som utses av distriktsårsmötet, ska utöver
distriktsordförande, distriktskassör och distriktssekreterare bestå av 0 till 6
ledamöter.
Årsmötet beslutade att bifalla Michel Rowinskis förslag samt att direktjustera
punkten.
C. Hantering av avhopp i styrelsen

Styrelsen efterfrågar förslag på formulering i stadgar kring avhopp från post under
verksamhetsåret.
Valberednigen föreslår att fyllnadsvälja ledamöter under året samt kanske internt
utse ny sekreterare kassör eller ordförande om sådan avgår. Möjligen kanske en
omröstning digitalt vore ett alternativ.
Michel Rowinski föreslår 30§ Distriktsstyrelsen, som utses av distriktsårsmötet, ska
utöver distriktsordförande, distriktskassör och distriktssekreterare bestå av 2, 4 eller
6 ledamöter. Samma person kan inte ha mer än en av posterna ordförande, kassör
eller sekreterare.
ändras till
30§ Distriktsstyrelsen, som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktsordförande,
distriktskassör och distriktssekreterare bestå av 2, 4 eller 6 ledamöter. Samma
person kan inte ha mer än en av posterna ordförande, kassör eller sekreterare.
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Om ordförande, kassör eller sekreterare avgår innan verksamhetsårets slut kan
distriktsstyrelsen utse en ny ordförande, kassör eller sekreterare. Detta görs bland
styrelsens ledamöter och gäller fram till ett extra årsmöte eller ordinarie årsmöte.
Årsmötet beslutade att bifalla Michel Rowinskis förslag.
D. Stadgeändring 17§

Styrelsen föreslår följande ändring:
17§ Distriktsårsmötet skall hållas varje år tidigast 1 februari och senast 30 april, på
tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer. Distriktsårsmötet- skall hållas inom
distriktets gränser.
till
17§ Distriktsårsmötet skall hållas varje år tidigast 1 februari och senast 30 april, på
tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer. Distriktsårsmötet- skall hållas inom
distriktets gränser eller online på distans - om det finns goda skäl till det.
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.
E. Stadgerevision 4§, 6§, 7§ andra läsningen
Beslut som behöver tas på två på varandra följande årsmöten med 2/3 majoritet och
detta är andra läsningen: 4§, 6§ och 7§.
Stadgerevision 1: Den avgående styrelsen föreslår att i 4§ ändra från “Distriktet är
religiöst och politiskt obundet” till “Distriktet är religiöst och partipolitiskt obundet”
Stadgerevision 2: Den avgående styrelsen föreslår att i 6§ ändra från “Bidrag från
landsting skall i första hand stanna inom länsgränsen för att gynna
distriktsverksamheten i det länet.” till “Bidrag från regioner skall i första hand stanna
inom länsgränsen för att gynna distriktsverksamheten i den regionen.”
Stadgerevision 3: Den avgående styrelsen föreslår att i 7§ ändra “.Distriktet skall arbeta
för alla människors lika värde och behandling, oavsett kön…” till “Distriktet skall arbeta
för alla människors lika värde och behandling, oavsett könsuttryck…”

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag av en andra läsning.
19. Övriga frågor
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20. Mötets avslutande

Mötesordförande Max Horttanainen avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Max Horttanainen
Mötesordförande

Sofia Näslund
Justerare

_______________________

_______________________

David Eriksson
Mötessekreterare

Jonas Hedlén
Justerare

_______________________

_______________________
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