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ÅRSMÖTESPROTOKOLL  
 

FUF:s Årsmöte 22 mars 2022 
 
Plats: FUF:s kansli, Ehrensvärdsgatan 4, 112 35 Stockholm, och på distans via videolänk. 
 
Lennart Wohlgemuth hälsade alla välkomna och inledde ett samtal med Ulrika Modéer, en f.d. 
styrelsemedlem i FUF. Ulrika Modéer berättade om sin yrkeslivsresa, från att ha varit medlem i en 
liten förening som jobbade med Amazonas till att jobba med opinionsfrågor och policyutveckling 
på UNDP som en av de högst uppsatta svenskarna inom FN-systemet. Samtalet berörde också 
vikten av FUF och dess roll i att skapa möten, kunskapsutveckling och en bättre informerad 
diskussion kring utvecklingsfrågor. I en tid av polarisering och avdemokratisering på flera håll i 
världen är det viktigt att fortsätta sprida kunskap och att stå upp för vikten av biståndet.  
 
§ 1 Val av ordförande för mötet 
 
Julia Carlzon nominerades till ordförande. Inga övriga nomineringar inkom.  
 
Årsmötet beslutade  
 
att välja Julia Carlzon till mötesordförande.  
 
§ 2 Fastställande av dagordningen  
 
Inga motioner hade tillkommit till styrelsen. Inga övriga ärenden anmäldes.  
 
Årsmötet beslutade  
 
att fastställa dagordningen.  
 
§ 3 Val av sekreterare för mötet 
 
Linnea Boström nominerades till sekreterare för mötet. Inga övriga nomineringar inkom.  
 
Årsmötet beslutade  
 
att välja Linnea Boström till mötessekreterare.  
 
§ 4 Val av två justeringspersoner 
 
 
Anna Sjöberg Tibblin och Matilda Andrén nominerades till justeringspersoner. Inga övriga 
nomineringar inkom.  
 
Årsmötet beslutade  
 
att välja Anna Sjöberg Tibblin och Matilda Andrén till justeringspersoner.  
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§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande 
 
Mötesordförande redogjorde för mötets utlysande och utskicket av handlingar. 
 
Årsmötet beslutade 
 
att årsmötet var behörigt utlyst. 
 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 och verksamhetsplan för 2022 
 
De olika delarna av FUF:s verksamhet presenterades: Webb, Engagemang, Evenemang, Karriär och 
Global Peace Hub.  
 
Anna Sjöberg Tibblin, FUF:s kanslichef började med att presentera Global Peace Hub som är FUF:s 
första internationella projekt.  
 
Därefter pratade Alice Mutambala om Utvecklingsmagasinet där 154 artiklar har publicerats under 
2021 varav 34 artiklar har skrivits av externa debattörer. Artiklarna har täckt ett stort spann av 
ämnen, så som klimatet, Israel-Palestinakonflikten, Etiopien, det svenska biståndet.  
 
Matilda Andrén presenterade FUF:s sociala medier och berättade att FUF:s sociala medier har fått 
fler följare under 2021. LinkedIn har slagit stort, framförallt på grund av Praktikantprogrammet. 
 
När det gäller Utvecklingsarkivet, som är en annan av FUF:s komponenter, har 14 nya rapporter 
kommit in under 2021. Men i helhet har arkivet inte varit jätteaktivt.  
 
Alice Mutambala summerade årets engagemangsverksamhet. FUF hade sex aktiva lokalgrupper i 
slutet på 2021. Antalet ideellt aktiva ökade under 2021. Verksamheten har varit helt/delvis digital 
med möten och utbildningar en till två gånger i månaden. Feedbacken från de ideellt aktiva har 
generellt varit positiv.  
 
Evenemangsverksamheten summerades av Karin Klerby Blomqvist. FUF höll i 54 evenemang 
under 2021 varav hälften organiserades av lokalgrupperna. Under året hade evenemangen haft 1651 
digitala livetittare. Generellt har evenemangen fått positiv feedback. Enligt deltagarna har de varit 
av god kvalitet och bidragit till ökad kunskap. ”Voices from the World” är ett initiativ som fortgått 
under 2021 med målet att fler röster från fler platser får utrymme. Under året har 
evenemangskonceptet breddats med olika typer av events.  
 
Ronja Bäckström berättade sedan om karriärsverksamheten. Det Sida-finansierade 
Praktikantprogrammet hade 90 placeringar under 2021 och nästan 900 sökande. På grund av 
pandemin var det extra många som sökte under vårterminen. Programmet har haft samarbete med 
33 olika organisationer under året. Young Professionals-nätverket som bygger på erfarenhetsutbyte 
bland yrkesverksamma gick ner i intresse under 2021, delvis på grund av svårigheten att träffas 
fysiskt under pandemin. Mentorskapsprogrammet hade 20 matchningar under året och Bokklubben 
hade ett tiotal deltagare.  
 
Det nya projektet Global Peace Hub presenterades av Maria Kalingas Ruin. Projektet går ut på att 
stärka och kapacitetsstärka unga fredsaktörer och att implementera FN:s resolution 2250. Under året 
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har en digital plattform för projektet utvecklats och en stor del av arbetet har fokuserat på 
rekrytering. Utav 166 sökande från olika delar av världen har 55 stycken blivit antagna. FBA har 
bekräftat att de ska fortsätta finansiera projektet under hela 2022.  
 
När det gäller FUF:s övriga verksamhet berättade Anna Sjöberg Tibblin om antologin ”Fredens 
Framtid” som framtogs tillsammans med Mänsklig Säkerhet och bevakningen av Almedalsveckan 
som 2021 gjordes digitalt av en mindre redaktion. Under året har styrelsen och kansliet haft tre fasta 
arbetsgrupper: finansieringsgruppen, verksamhetsutvecklingsgruppen och en tematisk arbetsgrupp.  
Verksamhetsberättelsen avslutades av Isabella Axelsson som presenterade FUF:s målppfyllelse på 
organisationsnivå under 2021. Resultatet av en kvalitativ studie som gjorts visar att målen för 
målgruppen studenter uppfyllts bra men att målen för yrkesverksamma och andra 
civilsamhällesorganisationer hade kunnat uppfyllas bättre.  
 
Årsmötet gick sedan vidare till att presentera verksamhetsplanen för 2022.  
 
När det gäller webb kommer en ny uppgift för skribenterna till Utvecklingsmagasinet vara att 
kontakta externa debattörer. Tanken är att en grupp ska försöka få in artiklar från olika partier inför 
valet. Annars ska Utvecklingsmagasinet fortsätta sin fördjupning i globala utvecklingsfrågor och 
belysa det som ofta inte belyses i media.  
 
Engagemangsverksamheten har som mål att engagera minst 120 ideellt aktiva under 2022. Det ska 
också vara mer kontakt med lokalgrupperna i form av till exempel lokalgruppsutbildningar och 
regelbundna möten.  
 
Hybridformatet för möten och seminarier kommer att fortsätta under 2022 med förhoppningen att 
fler fysiska seminarier ändå kommer kunna genomföras. FUF kommer vara med på Järvaveckan 
2022 där ett seminarium kommer att organiseras tillsammans med deltagare från Global Peace Hub. 
Som tidigare år kommer FUF att delta på Almedalsveckan. Även initiativet ”Voices of the World” 
kommer att fortsätta.  
 
Finansieringsperioden för Praktikantprogrammet går ut 2022, men en förlängningsansökan kommer 
att skickas in. Inom karriär fortsätter fokus ligga på mångfald och en film om just mångfald 
kommer att produceras. För Praktikantprogrammet är förhoppningen att fler fysiska träffar, så som 
after works, kommer att kunna anordnas.  
 
Den övriga verksamheter fokuserar på att 2022 är ett jubileumsår för FUF (50 år). En intervjuserie 
med gamla och nya FUF:are kommer att göras, i både text och videoformat. En antologi om ungas 
visioner inför framtiden kommer också att skrivas. Senast den 3 april kan man skicka in förslag på 
en text om man är under 32 år gammal. Jubileumsåret kommer att avslutas med en jubileumsfest 
under hösten. Till Almedalen i Visby kommer 13 FUF:are få följa med. Eftersom 2022 är valår i 
Sverige kommer frågor rörande valet integreras i FUF:s befintliga verksamhet.  
 
Lena Östman, ekonomiansvarig presenterade FUF:s budget för 2022. Budgeten blir den största som 
FUF lagt någon gång. FUF kommer att få mer än fyra miljoner i bidrag. 380 000 kommer att dras in 
från medlemmar och supporterskap. Ett överskott på 74 000 uppskattas.  
 
Årsmötet beslutade  
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att lägga verksamhetsberättelsen för 2021 till handlingarna och att godkänna verksamhetsplanen för 
2022.  
 
§ 7 Styrelsens ekonomiska rapport  
 
Lena Östman, ekonomiansvarig, presenterade rapporten. Bidrag från ForumCiv och Sida/SPF har 
under året finansierat huvuddelen av verksamheten. Bidrag från Folke Bernadotteakademin och 
Sida/Kom har därutöver finansierat projektbaserad verksamhet. Föreningens egeninsamlade medel, 
såsom medlemsintäkter och FUF-supporterskap, har använts till kostnader som inte täckts av övrig 
bidragsfinansiering. Under året har FUF jobbat för vidareutveckling av FUF-supporterskapet för att 
attrahera fler FUF-supportrar. FUF ser med glädje fram mot 2022.  
 
Årsmötet beslutade  
att lägga den ekonomiska rapporten för 2021 till handlingarna.  
 
§ 8 Revisionsberättelse 
 
Lena Östman, ekonomiansvarig, lämnade över ordet till internrevisorerna Stefan Dahlgren och 
Johannes Ernstberger. I samband med revisionsrapporten har de granskat årets verksamhet med 
utgångspunkt i föreningens stadgar, protokoll från styrelsemöten, verksamhetsberättelsen 2021, 
årsbokslut och ekonomisk rapport 2021. De har även talat med utvalda representanter i FUF:s 
verksamhet, kansliet och styrelse. De berättade att de tycker att FUF gjort ett bra arbete under året 
2021 trots pandemin. Global Peace Hub ser de som ett bra nystartat projekt och de ser positivt på att 
FUF fått fler medlemmar under året. Revisionerna var eniga om att styrelsen kan beviljas 
ansvarsfrihet. 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 2021.  
 
§ 10 Motioner 
 
Inga motioner hade inkommit.  
 
§ 11 Beslut om uppdatering av FUF:s stadgar 
 
En uppdatering av stadgarna föreslogs av FUF:s styrelse. Anna Blücher, styrelseordförande, 
presenterade förslagen.  
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Stadgarna förslogs revideras av tre skäl:  
 
För det första för att möjliggöra för medlemmar att delta i årsmöte oavsett var de befinner sig. Detta 
är en anpassning till att FUF:s medlemmar numera, via lokalgrupper, är geografiskt spridda. Lika 
möjlighet att delta är också ett krav som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 
MUCF, ställer på bidragssökande. Vi får inga medel från MUCF i dagsläget, men det är en möjlig 
finansiär att söka medel från i framtiden under förutsättning att vi kvalificerar oss.  
 
Det andra skälet är att stadgarna hittills saknat bestämmelser om vad som gäller för uteslutning av 
medlemmar och lokalgrupper samt vad som gäller vid eventuell upplösning av organisationen. Det 
är angeläget att stadgar även innehåller paragrafer om ”värsta-scenarior”.  
 
Det tredje skälet att tydligare koppla lokalgruppers stadgar till de som gäller för FUF som helhet 
samt göra det tydligt att lokalgrupper inom ramen för FUF:s syfte och värdegrund är fria att utforma 
innehållet i sin verksamhet utifrån sina medlemmars intressen. Förslagen har granskats av FUF-
medlemmen Björn Mothander, jurist och expert på föreningsrätt, och är justerade enligt hans 
kommentarer.  
 
Förslagen på ändringar presenterades för årsmötet.  
 
Gällande ändringen i paragraf V i stadgarna: “Vi föreslår att till § V i FUF:s stadgar läggs en punkt 
4 enligt följande: Alla utskick till medlemmar görs digitalt. (I och med att medlem som antagits som 
sådan före stadgeändringen år 202X (året för stadgeändringens antagande) har anmält sin digitala 
adress till kansliet ska hen anses ha accepterat detta stadgande).” föreslog en deltagare på årsmötet 
att parentesen tas bort för tydlighetens skull. Anna Sjöberg Tibblin, kanslichef godkände ändringen 
och ett beslut togs om att stryka den parentesen.  
 
Årsmötet beslutade 
 
att godkänna styrelsens förslag om uppdatering av stadgarna, med den nya ändringen.  
 
§ 12 Val av styrelse 
 
Valberedningsförslag presenterades av Vera Mörner, sammankallande för valberedningen. Utöver 
Vera har valberedningen bestått av Ann-Charlotte Malm och Omran Nedal Khasawneh. 
Valberedningen har varit i kontakt med den tidigare styrelsen och kansliet samt några av FUF:s 
medlemmar inför beslutet. Valberedningens förslag till styrelseledamöter lästes upp:  
 
Anna Blücher, ordföranden (omval) 
 
Rolf Carlman, ledamot (omval)  
 
Lennart Wohlgemuth, ledamot (omval) 
 
Petrea Defruit, ledamot (omval)  
 
Karl Fahlvik, ledamot (omval)  
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Pelle Persson, ledamot (omval) 
 
Sara Holmberg, ledamot (omval) 
 
Hassan Hirsi, ledamot (nyval) 
 
Jenny Grenander, ledamot (nyval) 
 
Kaveh Hagi, ledamot (nyval) 
 
Årsmötet beslutade  
 
att välja styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.  
 
 
§ 13 Val av två revisorer jämte revisorssuppleanter 
 
Vera Mörner, 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  
 
att välja revisorer och revisorssuppleant i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§ 14 Tillsättande av valberedning  
 
Vera Mörner, sammankallande för valberedningen, läste upp valberedningens förslag till ny 
valberedning: Ann-Charlotte Malm (omval) och Andrea Samosir Josephson (nyval). Omran Nedal 
Khasawneh (omval) ställer upp som sammankallade. 
 
Årsmötet beslutade  
 
att välja Omran Nedal Khasawneh (sammankallade), Ann-Charlotte Malm och Andrea Samosir 
Josephson till valberedningen.  
 
§ 15 Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter 
 
Styrelseordförande Anna Blücher berättade att styrelsen föreslår en ändring av medlemsavgiften 
från 200 till 250 kr per år för ordinarie medlemmar, men att avgiften stannar på 150 kr per år för 
studenter. Anledningen är att öka FUF:s obundna intäkter, att Praktikantprogrammets finansiering 
går ut 2022 och att beloppet varit samma i cirka tio år.  
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Årsmötet beslutade  
 
att godkänna förslaget om ändrad medlemsavgift.  
 
§ 16 Övriga ärenden  
 
Inga övriga ärenden var anmälda. 
 
§ 16 Mötets avslutande  
 
Mötesordförande förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört av: 
 
 

 
------------------------------- 
Linnea Boström 
 
 
 
 
 
 
 
Justerat av:  
 
-------------------------------       ----------------------------- 
Anna Sjöberg Tibblin        Matilda Andrén 


