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AnsnrOrusPRoroKoLr

FUF:s flrsmtite 3r mai zozo

Plats: Distansmote via videolAnk.

I r Va[ av ordforande for motet

FUF:s ordforande Joakim Molander hdl.sade atla v5lkomna. Joakim nominerade
Josefin Pasanen til.l. motesordforande. lnga ovriga nomineringar inkom.

Arsmotet beslutade

att v;iLja Josefin Pasanen tiLL motesordforande

$ e Faststtll.l,ande av dagordning

lnga ovriga tirenden anmdtdes. il

Arsmotet beslutade

att faststSlla dagordningen.

S g VaL av sekreterare f6r m6tet

Sara.Straqdel"l. Dal.ius nominerades tiL[ motessekreterare. lnga ovriga
nomineringar inkom.

Arsmotet beslutade

att vdfa Sara Strandel.l. DaLius tiLl motessekreterare.

S + VaL av tvA justeringspersoner

Tove Metin och Anna Blucher nominerades til.tjusteringspersoner. lnga ovriga
nomineringar inkom.
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Arsmotet beslutade
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Foreningen for utveckl.ingsfrAgor

att vdtja Tove MeLin och Anna BL0cher tiLLjusteringspersoner

5 S FrAga om m6tets beh6riga utlysande

Motesordforande redogjorde for motets utlysande och utskicket av handlingar

Arsmotet beslutade

att Arsmotet var behdrigt uil.yst.

S 6 Styrel,sens verksamhetsbertittelse f6r zolg och verksamhetsplan f6r 2o2o

FUF:s personal presenterade delar av verksamhetsberdttelsen for zorg.

Kerstin Edquist, redaktor, berdttade om FUF:s digitata medier och
ontinemagasin. Under aret bytte onlinemagasinet namn fran Bist6ndsdebatten
til.L Utvecktingsmagasinet. TotaLt har r3o skribenter bidragit tiLL magasinet under
6ret och foreningens hemsida (www.fuf.se) har haft drygisg ooo blsokare.

Toye Me[in, programansvarig praktikantprogrammet, berattade attTqpersoner
deLtagit i FUF:s praktikantprogram under ireL He[a 4go personer sokte tiLt
programmet, Praktikantprogrammet har, isyfte att bredda den svenska
resursbasen, fokuserat extra mycket pa mirigfaLd i samband med rekrytering
och marknadsforing.

Sara StrandeLt DaLius, programansvarig utbil.dning och yrkesn6tverk,
presenterade forst resu[taten' frAn mentorskapsprogram met och young
Professionals-ndtverket, Hon berdttade sedan om FUF:s utbildningsverksamhet.
Totalt har r83 personer varit aktiva i 13 oLika kommunikationsgrup[er under Aret,
sju av dessa grupper 5r lokatgrupper runt om i l.andet. Det anordnades zg
utbi Ldn i ngstitl.f6il.en under 2019.

.-

Matitda Andren, kommunikator och eventansvarig, berdttade att FUF anordnat
48 seminarier och evenemang under zotg.lileetl[ aktiva i Stockholm och
LokaLgrupperna anordnade 21av dessa. Hon berdttade dven om FUF:s seminarier
iALmedaten, organisationens samarbete med Bio Gl.obal och tvd
rundabordssamta[.

Josefin Pasanen, kanslichef, informerade om FUF:s ndtverk for hAttbar fred och
sdkerhet. Under zoLg ingick 76 personer i ndtverket som tiltsammans
representerade 35 oLika organisationer. Ndtverket finansierades av FoLke
Bernadotteakademin och FUF hade under 6ret en anstdLLd projekil.edare for
ndtverket, Veronica Siittemark, Tretton debattartiktar skrivna av del.tagare i
ndtverket publicerades i UtveckLingsmagasinet.

v

6b2

1^ sqO

-,



a

v

202O-O3-31
Arsmotesprotokotl.

Foreningen for utveckLingsfr6gor

Josefin Pasanen presenterade sedan verksamhetsplanen for zozo. Hon
berittade att FUF under hosten zotg har gjort ett strategiskt arbete for att
tydtiggora v6ra mSLsdttningar och mAtgrupper. Verksamheten kommer fortsdtta
vara styrd av de projektanslag som utgor ungefdr go procent av foreningens
finansiering. De huvudsakliga givarna under zozo kommer vara Sida och Forum
Syd. FUF har aven fiitt medel. frAn StifteLsen Konung Gustaf den V:s go-Arsfond
for att genomfora ledarskapsutbiLdningar for representanter frAn
[okatgrupperna.

Under zo2o vil.l. FUF arbeta mer med mAngfaLd, medtemsvird och
medlemsrekrytering, Foreningen kommer aven fokusera pA finansiering i syfte
att bredda finansi6rerna och f5 in mer obundna medel.

MotesdeLtagarna fick mojtighet att stdlla fragor om verksamhetspl"anen och
verksamhetsber5tte[sen. Fragorna besvarades av FUF:s personal och
styrelsetedamoter.

Arsmotet beslutade

att Liigga verksamhetsber6ttelsen for zorg tit[ handLingarna och
godkdnna verksamhetsplanen for zozo.

S Z StyreLsens ekonomiska rapport

Josefin Pasanen, kanslichef foredrog den ekonomiska rapporten. Hon
meddelade att FUF tyvArr gick med forl.u3t under Aret men att foreningen har
en buffert for situationer som denna. De huvudsakLiga anledningarna til.l.
resultatet var misstag i budgeteringen, oforutsedda personaLkostnader och
kostnader i samband med fl.ytten titL det nya kontoret.

Joakim Motander, styretseordforande, titLade att vissa kostnader frAn zoLB
behovde hanteras inom budgeten for zorg, viLket bidrog titl. det negativa
resultatet.

Arsmotet beslutade

S 8 Revisionsber6ttelse

Stefan Dahlgren, internrevisor presenterade den interna revisionsrapporten for
2o1g som upprAttats av honom och Johannes Ernstberger, revisorssuppteant, I

samband med revisionsrapporten har de granskat 6rets verksamhet med
utgangspunkt i foreningens stadgar, protokott frAn styretsemoten,
verksamhetsberdttetsen 2org, Arsbokslut och ekonomisk rapport zo1g, De har
iiven talat med utvalda representanter i FUF:s verksamhet, kansLi och styrelse.

a

L

3

rr

att trigga den ekonomiska rapporten fdr zotg tiil. handtingarna.

Pb

1N'D



2O2O-O3-31
Arsm6tesprotokott

F6reningen for utvecklingsfrAgor

Stefan Dahtberg ber6ttade att foreningen har haft ett produktivt 6r och bl"and

annat okat antatet medLemmar. FUF har Sven fAtt fl'er Lokatgrupper runt om i

landet och utvecktat sitt nyhetsbrev. Johannes Ernstberger kommenterade Aven

att styrelsen och kansLiet arbetat med att f6 ordning pA ekonomin under zo::g
viLket 5r positivt.

lnternrevisorerna har inga anmdrrkningar pA foreningens verksamhet och
rekom me n derar att foren i ng sstdm m an bevi Ljar styre lsen ansva rsfri het.

Stefan Dahtgren tittade att den externa revisionsberSttelsen ocksA tillstryker att
foren in gsstd mma n bevi ljar styrelsen a nsvarsfri het for rA kenska psi ret.

RevisionsberSttetsen har upprdttats av den auktoriserade revisorn Carotine
StahLe frAn revisionsbyr6n Mazars SET och innehiLLer inga anmArkningar.

Arsmotet beslutade

L5gga revisionsber6ttetsen och den interna revisionsrapporten tiL[

hand[ingarna.

S g FrAgan om ansvarsfrihet for styrelsen

Motesordforande tackar internrevisorerna for deras dragning och fr;igar om
Arsmotet dr redo att gi titL bestut i frigan om ansvarsfrihet.

v
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Arsmotet besltttade

att bevitja styrelsen ansvarsfrihet for rdkenskapsAret 2019'

S ro Motioner

lnga motioner hade inkommit.

S rr Vat av styrelse

Valberedningens forsl.ag presenterades av Eva Lithman, sammankallande for
valberedningen. Utover Eva har vatberedningen bestAtt av Y[va Christiansson
och Viktor Stocke. Valberedningen har varit i kontakt med lokalgrupperna,
kansLichefen och samtLiga styrelseledamoter. Det har varit vdgledande for
valberedningen att stArka stabiLiteten i styrelsen. Valberedningens forstag tiLt

styretseledamoter tdstes uPP:

Joakim Motander, ordforande (omvat)

Anna Btucher, tedamot (omva[)
RoLf Carlman, ledamot (omva[)
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Gabrielta lrsten, Ledamot (omvaL)
Karin KLerby Blomqvist, ledamot (omvaL)
Lennart Wohlgemuth, ledamot (omvaL)
Sofie Habram, tedamot (nyval.)

Arsmotet bestutade

att vdtja styrelsen i entighet med valberedningens forstag,

S re Val av tvA revisorerjAmte revisorssuppl,eanter

V Eva Lithman, sammankaltande for val.beredningen, taste upp vaLberedningens
fors Lag ti [[ revisorer och revisorssuppl.eant.

Extern revisor:Carotine St6hLe, Mazars SET revisionsbyra (omvat)
tr.

lnterna revisorer: Stefan Dahlgren, internrevisor (omvaU och Johannes
Ernstberger, revisorssuppleant (omvat)

Arsmotet beslutade

att vdlja revisorer och revisorssuppteant i enLighet med vatberedningens
fors[ag.

S € Tiflsettande av valberedning

Motesordforande berdttade att Eva Lithman, Vera Morner och ylva Christiansson
stdl.l.er upp i valet tiil. vaLberedningen, Eva Lithman stdLlerupp ro*
sammanka[[ande.

Arsmotet beslutade

vdtja Eva Lithman (sammankal.l.ande), Vera Mdrner och ylva
Christiansson tiLl. valberedningen.

att

S 14 Faststiil,tande av medtemsavgift och ovriga avgifter

Motesordforande berdttade att styretsen inte har foresl.agit nAgra dndringar av
medlemsavg iften e[[er ovriga avg ifter, Medtemsavgiften Tor orii narie
medtemmar frr zo.o kronor per &r. Avgiften for studenter dr 15o kronor per 6r.
Stodmedlemmar betalar vaLfritt betopp utover den ordinarie medlemsavgiften
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Arsmotet bestutade

att faststdLta samma medtemsavgifter och ovriga avgifter som
foregAende Ar,

S rS StadgeAndring

Motesordforande presenterade kort stadgeAndringsforsl.aget. Den nuvarande S

!l-e om LokaLgrupper forestAs tas bort och istiil.l.et ersdttas av en ny g lV som
in nehiiller Sndrade direktiv for LokaLg ruppernas organ iseri ng,

Motesordforande berdttade att styrelsen eventue[.t kommer iterkomma med
ytterligare stadgedndringsforslag gdLlande Lokal.gruppernas organisering i
framtiden ifaLL det behovs for att kunna bevitjas organisationsbilrag av
Myndigheten for ungdoms- och civilsam hdLlesfrAgor (M UCF).

Forslaget innebAr aven att FUF:s viirdegrund infors i S lll-r. I dagsLriget inneh6l.l.er
S lll endast foreningens syfte.

Den foreslagna stadgedndringen godk6ndes under irsmotet zoLg och behover
nu antas igen for att bli gtiLlande.

Arsmotet beslutade

att faststdlta stadgedndringen i enLighet med det utsdnda forsl.aget.

(Beslutet togs med mer dn tvd tredjedelars majoritet,)

S 16 Ovriga Arenden

Det fanns inga ovriga arenden anmdlda.

S rZ Motets avslutande

Motesordforande forklarade motet avstutat.

v

v

5

.A
te

']n



v,

Y-

202O-O3-3r
Arsmotesprotokol.l.

Foren ingen for utvecklingsfrAgor

Justerat av

Tove Me[i

Protokotl fort av

Sara [t Da[ius

Justerat av

CU
Anna BLucher
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