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Var: FUF:s kansli, Ehrensvärdsgatan 4, Stockholm

§ 1 Val av ordförande
Styrelsens ordförande Rolf Carlman hälsar välkomna till FUF:s årsmöte 2019 och förklarar

mötet öppnat. lVlatilda Andrdn nominerar Sana Pirot, aktiv i FUF sedan länge, till årsmötets
ordförande

Årsmötet välier Sana Pirot

till mötesordförande.

§ 2 Fastställande av dagordning
lVlötesordförande meddelar att en punkt för övrigt, angående kansliets önskan om att övergå
från betalkort till kreditkort, har lagts till som sista punkt i dagordningen.

Dagordningen fastställs.

§ 3 Val av sekreterare för mötet
Sana Pirot nominerar Lovisa Novak, aktiv i FUF, till årsmötets sekreterare

Årsmötet välier Lovisa Novak till sekreterare.

§ 4 Val av två iusteringspersoner
IVlötesordförande efterfrågar två justeringspersoner, varpå Anna Sjöberg Tibblin och Karin
Klerby Blomqvist erbjuder sig frivilligt.

Årsmötet välier Anna Siöberg Tibblin och Karin Klerby Blomqvist
iusteringspersoner.

till

§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande
lVötesordförande frågar huruvida mötet annonserats i enlighet med föreningens stadgar

Årsmötet anser att årsmötet utlysts i enlighet med föreningens stadgar.
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§ o Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 och verksamhetsplan för 2019
Rolf Carlman blickar tillbaka på verksamhetsåret 2018, och ramar samtidigt in FUF:s
utveckling sedan starten 1971. Från attfrämst ha handlat om bistånd, till att idag innefatta

så

mycket mer. År 2018 har inneburit en omstrukturering av föreningens redaktionella material

från tre webbplatser till ett Forum för utvecklingsfrågor, etablerandet av nya lokalgrupper på
flera platser i landet, samt ett välfungerande samarbete mellan föreningens olika
aktivitetsgrupper. En utveckling helt ilinje med föreningens syfte. Trots oväntade
neddragningar ifinansieringen har 201-8 varit ett framgångsrikt år.
FUF:s kansli presenterar höjdpunkter ur föreningens verksamhetsberättelse

för

201-8, och

Tove Melin presenterar sig som programansvarig för praktikantprogrammet sedan två
månader.
Anna Sjöberg Tibblin, kanslichef tillbaka efter mammaledighet, blickar framåt.

P

g

a

förändringar i Sidas stöd till kapacitets- och resursbasutveckling vet vi att finansiering för
Sommarakademien och YP-nätverket faller bort under 2020. Styrelsen planerar dock att
uppvakta Sida förattförsöka ändra det beslutet. Redan iår måste dockYP-nätverket och
kommunikationskursen dessvärre avstå från att åka till Härnösand p g a indragen finansiering
Verksamheten kommer istället att genomförs i Stockholm.
För 2019 ligger fokus på att sprida och etablera vad föreningen byggde upp under 2018. Nya

lokaler och strukturför "aktiv i FUF" bidrartill ökad föreningskänsla. Bio-gtrobal är redan en

större framgång än föregående år. I övrigt löper verksamheten på i stort sätt som vanligt.
Fr o m majfinns finansiering för en ny projektledare på FUF, som tack vare medelfrån Folke
Bernadotte Akademien kommer driva ett pilotprojekt om hållbar säkerhet.

Almedalsredaktionen har lika stor budget som föregående år, men kommer p g a ökade priser
i Visby bestå av färre personer.

Årsmötet beslutar att lägga Verksamhetsberättelse
2019 till handlingarna.

2018

och Verksamhetsplan

§ 7 Styrelsens ekonomiska rapport
Rolf Carlman redovisar styrelsens ekonomiska rapport. Trots en oväntad neddragning

i

finansieringen från Forum Syd kunde föreningen täcka upp större delen av bortfallet med
sparade medel. Föreningen klarar sig därför med ett budgetunderskott på 6 608 kronor.

Årsmötet beslutar att lägga styrelsens ekonomiska rapport

')

till handlingarna.
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§ 8 Revisionsberättelse
lnternrevisorerna Bo Dan Bergman och Anette Andersson sammanfattar sakrevisionen för
verksamhetsåret 2018, som präglats av dynamik och entusiasm. Antalet aktiviteter ligger i
nivå med föregående år, med undantag för en minskad spridning av podcasts och websidor.
Detta kan dockförklaras av den omfattande digitala omorganisationen, från tre websidortill
en, och är inget som oroar. lnterrevisorerna ser även ett fortsatt gott samarbete mellan
styrelse och kansli. För det kommande verksamhetsåret önskar de att FUF i enlighet med det
globala målet nr 17 utökar sitt partnerskap med bland annat näringslivet för att bättre spegla
en bredd av aktörer, samt ger större utrymme för miljö och klimat. lnternrevisorerna föreslår

att styrelsen

bevi ljas

a

nsva rsfri

het fö r verksa

m hetså

ret.

Auktoriserad revisor Bengt Fromell presenterar en ekonomisk revisionsberättelse utan
särskilda anmärkningar, och tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet

för räkenskapsåret.

Årsmötet beslutar att tägga revisionsrapporterna

till handlingarna.

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötesordförande frågar om stämman kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- och
räkenskapsåret 2018.

Årsmötet beslutar att bevilia styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- och
räkenskapsåret 2018.

§ to Motioner
lnga motioner har inkommit till årsmötet.

§ 11Val av styrelse
Valberedningens sammankallande, Eva Lithman, presenterar valberedningens förslag till
styrelse 2019. Då Rolf Carlman inte ställer upp för omval som ordförande, nominerar
valberedningen Joakim [Volander, ledamot sedan ett år tillbaka. Valberedningen föreslår
Karin Klerby Blomqvist för nyval, som presenterar sig för årsmötet.

Valberedningens förslag till styrelse för 2019 i sin helhet:
Joakim Molander, nyval som ordförande
Anna Blucher, ledamot, omval
Rolf Carlman, ledamot, omval
Jan Cedergren, ledamot, omval

Viktoria Gillberg, ledamot, omval
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Aria Nakhael, ledamot, omval
Gabriella lrsten, ledamot, omval
Karin Klerby Blomqvist, ledamot, nyval

Lennart Wohlgemuth, ledamot, omval

Årsmötet välier styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12 Val av två revisorer iämte revisorssuppleanter
Bengt Fromell, extern revisor, föreslås få förnyat förtroende. Då internrevisorerna Bo Dan
Bergman och Anette Andersson väljer att kliva av sitt uppdrag, föreslås Stefan Dahlgren och
Johannes Ernstberger som internrevisorer 2019.

Årsmötet väIier Bengt Fromell, Stefan Dahlgren och fohannes Ernstberger
extern respektive interna revisorer.

till

§ 13 Tillsättande av valberedning
Sofia Tuvestad avsäger sig förnyat förtroende och Ylva Christiansson, tidigare kanslichef låter
sig nomineras. Viktor Stocke och Eva Lithman föreslås få förnyat förtroende.

Årsmötet välier Ylva Christiansson, Viktor Stocke och Eva Lithman
valberedning för ZOrl.

till

§ t+ Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter
lVötesordförande föreslår att nuvarande medlemsavgifter står fast.

Årsmötet fastslog medlemsavgifterna till 2oo kr för ordinarie medlemskap,
för studenter samt ett valfritt belopp utöver medlemsavgiften för
stödmedlemmar.

150

kr

§ 15 Förslag på stadgeändring
Rolf Carlman presenterar styrelsens förslag till stadgeändringar som, med anledning av
etablerandet av fler lokalgrupper, syftar till att ge struktur åt en organisation med spridning
över landet. § ll-2 i stadgarna tas bort, ny § lll läggs till med fem punkter som reglerar
etablerandet av loka lgrupper.
Carlman föreslår även ett tillägg i föreningens syftesparagraf . Tillägget innehåller en paragraf

om föreningens värdegrund och bygger på allas lika värde och ickediskriminering. Efter en
diskussion om vilka diskrimineringsgrunder som ska innefattas av paragrafen, väljer årsmötet

att godkänna stadgeändringar och tillägg, med förbehållet att även funktionsperspektivet
skrivs in i värdegrunden.

Årsmötet godkånner stadgeändringar och tillägg med förbehåll.
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§ ro Övriga ärenden
Anna Sjöberg Tibblin efterfrågar årsmötets tillåtelse att använda kreditkort för kansliets
utgifter. Detta skulle underlätta ekonomiadministrationen och på så vis spara både tid och
pengar, då samtliga köp kommer på en samlad faktura. Förarbetet är gjort och styrelsen har
rekommenderat att frågan föreläggs på årsmötet.

Årsmötet godkänner att kansliet går vidare med ansökan om kreditkort.

Protokoll fört av

Novak
Justerat av

Anna Sjöberg Tibblin

Justerat av

Klerby Blomqvist
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