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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 
 

FUF:s årsmöte 25 mars 2021 
 
Plats: Distansmöte via videolänk  
 
 
§ 1 Val av ordförande för mötet  
 
FUF:s ordförande Joakim Molander hälsade alla välkomna och 
nominerade Caroline Aspington till mötesordförande. Inga övriga 
nomineringar inkom.  
 
Årsmötet beslutade 
 
att     välja Caroline Aspington till mötesordförande.  
 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 
 
Inga övriga ärenden anmäldes  
 
Årsmötet beslutade 
 
att      fastställa dagordningen. 
 
 
 
§ 3 Val av sekreterare för mötet 
 
Nagaad Kadir Abdimaxmud nominerades till mötessekreterare. Inga 
övriga nomineringar inkom. 
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Årsmötet beslutade 
att       välja Nagaad Kadir Abdimaxmud till mötessekreterare.  
 
§ 4 Val av två justeringspersoner   
 
Anna Sjöberg Tibblin och Jenny Axelsson nominerades till 
justeringspersoner. Inga övriga nomineringar inkom. 
 
Årsmötet beslutade 
 
att         välja Anna Sjöberg Tibblin och Jenny Axelsson till 
justeringspersoner. 
 
§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande 
 
Mötesordförande redogjorde for mötets utlysande och utskicket av 
handlingar.  
 
Årsmötet beslutade 
 
att             årsmötet var behörigt utlyst.  
 
 
 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 och 
verksamhetsplan för 2o21  
 
Anna Sjöberg Tibblin, kanslichef berättade om att FUF:s verksamhet har 
vilat på två stycken ben: att sprida information och att skapa debatt om 
globala utvecklingsfrågor; samt att skapa engagemang för frågorna i 
praktiska moment. FUF har haft fyra verksamhetsgrenar: 
Praktikantprogrammet, seminarieverksamheten, Utvecklingsmagasinet 
och utbildnings- och fortbildningsverksamheten.  
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Jenny Axelsson, programansvarig, berättade om att det har kommit in 
fler ansökningar än någonsin innan till Praktikantprogrammet år 2020. 
Det är även fler aktörer som vill vara delaktiga i Praktikantprogrammet. 
Praktikantprogrammet har i syfte att bredda den svenska resursbasen 
och har under året fokuserat extra mycket på mångfald i samband med 
rekrytering och marknadsföring. Programmet har påverkats av 
Coronapandemin. Hela höstterminen har varit på distans. Det positiva 
som pandemin har tillfört är att Praktikantprogrammet har blivit 
tillgängligt för flera i och med att den sker på distans. Det negativ är att 
relationsskapande har påverkats eftersom det är svårare att med digitala 
medel bygga nya relationer. Jenny lyfter att det är få handledare som blir 
medlemmar i FUF. I denna grupp finns därför potential och att det skulle 
behövas framtida insatser att uppnå det.  
 
Young Professionals-nätverket har blivit en ideell verksamhet på grund 
av att finansiering har upphört. En genomgående utmaning i nätverket 
har varit engagemanget. Det återstår att se hur Young Professionals 
utvecklas då två nya koordinatorer tagit över uppdraget. 
Förhoppningarna med detta är de nya mötesformerna och de digitala 
träffarna får flera att engagera sig.  
 
Utbildnings- och fortbildningsverksamheten har Sara Strandell Dalius 
drivit. 2020 har det varit rekordmånga som varit ideellt aktiva i de olika 
kommunikations- och lokalgrupperna - totalt 242 personer. Intresset för 
att engagera sig har varit stort. Utrikeskorrespondenterna i FUF har dock 
minskat till följd av Coronapandemin. Antalet lokalgrupper har ökat med 
tre stycken i följande områden: Malmö, Växjö och Stockholm södra. De 
digitala utbildningstillfällen har möjliggjort för flera att delta på då de 
skett via distans. Nytt för året har även varit att en ledarskapsutbildning 
har tagits fram och att denna har hållits i två omgångar.  
 
Matilda Andrén, event- och kommunkationsansvarig, informerade om 
att eventen sedan början av coronapandemin har skett digitalt. 
Seminarier har arrangerats av både kansliet tillsammans med styrelsen 
och av ideellt aktiva i seminarie- och lokalgrupperna. Seminarierna har 
syftat till sprida kunskap och förståelse om globala frågor och de har 
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spelats in och går att hitta på FUF:s Youtube-kanal och Facebook-sida. 
Utrustningen för inspelningar av seminarierna har uppdaterats och 
antalet deltagare per seminarium har ökat. Aktiviteten och antalet följare 
i FUF:s sociala mediekanaler fortsätter att öka. FUF-podden har under 
året lagts ner då antalet lyssningar varit få.  
 
Under 2020 har antalet engelska artiklar ökat på Utvecklingsmagasinet 
på fuf.se. Hemsidan har även uppdaterats så att läsaren kan välja mellan 
att läsa artiklar på enbart svenska eller engelska. Utvecklingsmagasinet  
har haft ett framgångsrikt år med många besökare och antal läsningar.  
 
Anna Sjöberg Tibblin, kanslichef, presenterade sedan FUF:s prioriterade 
målgrupper och hur vardera målgrupp ligger till i de uppsatta målen på 
organisationsnivå. Delmålen för studenter och unga har FUF under året 
nått upp till mycket väl.  Yrkesverksamma och sakkunniga inom globala 
utvecklingsfrågor engagerar sig på olika sätt i FUF. Dock ökar inte 
andelen av denna målgrupp av FUF:s medlemsbas. Andra 
civilsamhällesorganisationer har fortsatt samarbeta med FUF på olika 
sätt. De har använt FUF som plattform, bl.a. genom att skriva 
debattartiklar, samarrangera seminarier och genom att delta på 
utbildningstillfällen. Helt nya samarbeten har dock försvårats på grund 
av pandemin. Till exempel ställdes Almedalsveckan och Järvaveckan in.  
I Praktikprogrammet och Utvecklingsmagasinet har samarbetspartnerna 
ökat.  
 
Anna Sjöberg Tibblin, kanslichef, berättade om verksamhetsplanerna 
inför år 2021 att ambitionsnivån för Utvecklingsmagasinet och 
seminarierna minskar något i år till följd av minskad finansiering. En ny 
kommunikationsgrupp har tillkommit: sociala medier-gruppen. FUF har 
ett nytt projekt: Global Peace Hub som är organisationens första 
internationella projekt med finansiering av Folke Bernadotteakademin. 
Projektet kommer att pågå fram till juni 2022. På organisationsnivå 
kommer FUF under året att satsa särskilt på medlemsrekrytering/-vård 
samt utveckling av FUF-supporterskapet. Målet är att medlemmarna ska 
öka med minst 100 personer och FUF-supportrarna med två 
organisationer.  
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Årsmötet beslutade 
 
att       lägga verksamhetsberättelsen för 2020 till handlingarna och att 
godkänna verksamhetsplanen för 2021. 
 
§ 7  Styrelsens ekonomiska rapport  
 
Lena Östman, ekonomiansvarig, informerade om FUF:s ekonomiska 
rapport. FUF:s verksamheter har under år 2020 finansierats av 
ForumCiv, Sida SPF, Sidas kommunikationsavdelning och Konung 
Gustav V:s 90 årsfond. Under år 2020 har föreningen arbetat mot att 
minska sårbarheten och bygga på den ekonomiska reserven. FUF:s 
medlemmar ökad med 313 nya personer, vilket bidrog med en ökning i 
medlemsintäkter.  
 
 
 
Årsmötet beslutade 
 
att         lägga den ekonomiska rapporten för 2020 till handlingarna.  
 
 
 
§ 8 Revisionsberättelse  
 

Lena Östman, ekonomiansvarig började med att informera om att FUF 
gått med ett överskott på 253 000 kr. Därefter presenterade Stefan 
Dahlgren den interna revisionsrapporten tillsammans med Johannes 
Ernstberger, revisorssuppleant. I samband med revisionsrapporten har 
de granskat årets verksamhet med utgångspunkt i föreningens stadgar, 
protokoll från styrelsemöten, verksamhetsberättelsen 2o20, årsbokslut 
och ekonomisk rapport 2020. De har även talat med utvalda 
representanter i FUF:S verksamhet, kansliet och styrelse. FUF har fått en 
bättre ekonomisk stabilitet. Trots pandemin har verksamheten fungerat 
bra. Föreningsstyrelsen har försökt formulera tydliga mål och kommer 
att fortsättas med det. I helhet har det varit ett ganska framgångsrikt år 
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för FUF.  Stefan Dahlgren tillade att den externa revisionsberättelsen 
också tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. Revisionsberättelsen har upprättats av den 
auktoriserade revisorn Caroline Ståhle från revisionsbyrån NxtLevel 
Audit AB och innehåller inga anmärkningar.  

 
Årsmötet beslutade 
 
att      Lägga revisionsberättelsen och den interna revisionsrapporten till 
handlingarna.  
 
 
 
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  
 
Mötesordförande tackar internrevisorerna for deras dragning och frågar 
om årsmötet är redo att gå till beslut om frågan om ansvarsfrihet.   
 
Årsmötet beslutade 
 
att        bevilja styrelsen ansvarsfrihet for räkenskapsåret 2020. 
 
 
§ 10 Motioner 
 
Inga motioner hade inkommit.  
 
 
 
§ 11  Val  av styrelse  
 
Valberedningsförslag presenterades av Eva Lithman, sammankallande 
för valberedningen. Utöver Eva har valberedningen bestått av Ylva 
Christiansson och Vera Mörner. Valberedningen har varit i kontakt med 
den avgående styrelseledamoten och kansliet. Det har varit vägledande 
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för valberedningen att stärka stabiliteten i styrelsen. Valberedningens 
förslag till styrelseledamöter lästes upp:  
 
Anna Blücher, ordföranden (nyval). 
Joakim Molander, ledamot  (nyval) 
Rolf Carlman, ledamot (omval)  
Karin Klerby Blomqvist, ledamot (omval)  
Lennart Wohlgemuth, ledamot (omval)  
Karl Fahlvik, ledamot (nyval) 
Sara Holmberg, ledamot (nyval) 
Pelle Persson, ledamot (nyval) 
Petrea Defruit, ledamot (nyval) 
Maria Melbing, ledamot( nyval)  
Pelle Persson, ledamot (nyval)  
 
 
 
Årsmötet beslutade 
 
att       välja styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.   
 
 
§ 12  Val av två revisorer jämte revisorssuppleanter  
 
Eva Lithman, sammankallande för valberedningen, läste upp 
valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant.  
 
Extern revisor: Caroline Stahle, NxtLevel Audit AB (omval) 
 
Interna revisorer: Stefan Dahlgren, internrevisor(omval) och  
Johannes Ernstberger, revisorssuppleant (omval).  
 
 
Årsmötet beslutade 
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att       välja revisorer och revisorssuppleant i enlighet med 
valberedningens förslag.  
 
 
 
 
§ 13 Tillsättande av valberedning  
Eva Lithman, sammankallande för valberedningen, läste upp 
valberedningens förslag till ny valberedning: Vera Mörner, Omran Medal 
Khasawneh och Ann-Charlotte Malm. Vera Mörner ställer upp som 
sammankallade. 
 
 
 
Årsmötet beslutade 
 
att      välja Vera Mörner (sammankallade), Omran Medal Khasawneh  
och Ann-Charlotte Malm till valberedningen.  
 
 
 
§ 14 Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter  
 
Mötesordförande berättade att styrelsen inte har föreslagit några 
ändringar av medlemsavgiften eller övriga avgifter. Medlemsavgiften för 
ordinarie medlemmar är 200 kronor per år. Avgiften för studenter är 15o 
kronor per år. Stödmedlemmar betalar valfritt belopp utöver den 
ordinarie medlemsavgiften  
 
 
 
Årsmötet beslutade 
 
att       fastställa samma medlemsavgifter och övriga avgifter som 
föregående år.  
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§ 15  Övriga ärende 
 
Det fanns inga övriga ärenden anmälda.  
 
 
 
§ 16 Mötets avslutande 
 
Mötesordförande förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört av  
 
 
-------------------------- 
Nagaad Kadir Abdimaxmud  
 
 
 
 
 
 
Justerat av                                                                                 Justerat av  
 
  
-------------------                                                                   ----------------------- 
 
Anna Sjöberg Tibblin                                                            Jenny Axelsson 


