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Närvarande: 9 närvarande; Felicia Sandin, Anton Fredriksson, Erica Persson, Vera 

Hemstadius, Joakim Bourdette, Emelie Alaviitala, Miranda Olofsson, Petter Lundström, Else-

Marie Vikström  

 

 

§1 Årsmötets öppnande 

Felicia Sandin hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

 

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare  

Mötet beslutar  

att välja Anton Fredriksson till mötesordförande för mötet 

att välja Erica Persson till mötessekreterare för mötet 

 

§3 Val av protokolljusterare 

Mötet beslutar 

att välja Else-Marie Vikström och Petter Lundström  

 

§4 Fastställandet av röstlängd 

Av 9 närvarande har 8 rösträtt 

Mötet beslutar 

att fastställa röstlängden till 8  

 

§5 Mötets stadgeenliga utlysning 

Mötet beslutar  

att anse mötet behörigt utlyst 

 

§6 Fastställande av dagordning 

Felicia föreslår att presentation och fastställande av kassaberättelse inkluderas under mötets 

punkt 7 respektive 9.  

 



 

Mötet beslutar  

att fastställa dagordningen med ovanstående tillägg  

 

 

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse, kassaberättelse och 

årsbokslut för 2020 

Felicia Sandin presenterar verksamhetsberättelsen för 2020 

Emelie Alaviitala presenterar kassaberättelsen och årsbokslutet för 2020 

 

 

§8 Revisionsberättelse 

Felicia Sandin läser upp revisor Rosa Norbergs presentation av revisionsberättelsen för 2020 

 

§9 Fastställande av verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2020 

Mötet beslutar  

att fastställa verksamhetsberättelse, kassaberättelse och årsbokslut för 2020 

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslutar 

att ge år 2020:s styrelse ansvarsfrihet 

§11 Fastställande av 

A) Verksamhetsplan för 2021 

Vera Hemstadius presenterar verksamhetsplanen för 2021 

Else-Marie Vikström föreslår att skriva in situationen för de svenska medborgarna i 

Syrien som ett ämne att lyfta under evenemanget Human Rights Week.  

 

Mötet godkänner verksamhetsplan för 2021 med Else-Maries tillägg  

B) Budget för 2021 

Joakim Bourdette presenterar budgeten för 2021 

 

Mötet godkänner budget för 2021 

C) Medlemsförmåner 

Styrelsen har tidigare år valt att inte ge medlemsförmåner 

Att inte ge medlemsförmåner föreslås även för 2021 av 2020:s styrelse 



 

 

Mötet godkänner att inte ge några medlemsförmåner för året 2021 

§12 Valberedningens förslag  

Valberedning, Mirella Persson, har inte haft tid att sammanställa förslag till val av ordförande, 

kassör, ledamöter, revisor, ungdomsansvarig och valberedning. Styrelsen för 2020 kommer 

därför att nominera utifrån de ansökningar som har kommit in.  

 

§13 Fastställande av antalet styrelsemedlemmar  

Styrelsen för 2020 föreslår att fastställa antalet styrelsemedlemmar till 8  

 

Mötet beslutar  

att fastställa antalet styrelsemedlemmar till 8 

 

§14 Val av ett ombud till Svenska FN-förbundets kongress 

Nominering till ombud, samt observatör, för Svenska FN-förbundets kongress sker på plats. 

Else-Marie nominerar Felicia Sandin till ombud 

Joakim Bourdette nominerar sig själv till observatör 

Mötet beslutar 

att välja Felicia Sandin till ombud  

att välja Joakim Bourdette till observatör  

§15 Val av ordförande 

Ordförande för 2020, Felicia Sandin, nominerar sig själv till ordförande och Amanda 

Johansson till vice ordförande å styrelsen 2020:s vägnar.  

Mötet beslutar  

att välja Felicia Sandin till ordförande 

att välja Amanda Johansson till vice ordförande 

 

§16 Val av kassör 

Ordförande för 2020, Felicia Sandin, nominerar Emelie Alaviitala till kassör å styrelsen 

2020:s vägnar. 

 

Mötet beslutar 



 

att välja Emelie Alaviitala till kassör 

 

§17 Val av ledamöter  

Mötet beslutar att välja totalt 4 nya ledamöter; Vera Hemstadius, Joakim 

Bourdette, Amanda Johansson och Erica Persson.  

Följande valdes in:  

Vera Hemstadius till ledamot 

Joakim Bourdette till ledamot 

Amanda Johansson till ledamot 

Erica Persson till ledamot 

§18 Val av ungdomsansvarig  

Ordförande för 2020, Felicia Sandin, nominerar Miranda Olofsson till ungdomsansvarig å 

styrelsen 2020:s vägnar.  

Mötet beslutar 

att välja in Miranda Olofsson till ungdomsansvarig 

 

§19 Val av revisor 

Ordförande för 2020, Felicia Sandin, nominerar Petter Lundström till revisor å styrelsen 

2020:s vägnar.  

 

Mötet beslutar 

att välja Petter Lundström till revisor 

§20 Val av valberedning 

Det har inte inkommit någon ansökan till valberedning för verksamhetsåret 2021 

Därmed beslutar mötet 

att lämna valberedningsposterna vakanta  

§21 Bestämmelse av firmatecknare 

Mötet beslutar 

att välja in Felicia Sandin och Emelie Alaviitala till firmatecknare och att vardera får teckna 

var för sig för Umeå FN-förening 

 



 

§22 Behandling av motioner 

Inga motioner inkomna 

 

§23 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden 

§24 Årsmötet avslutas 

Mötesordförande Anton Fredriksson förklarar mötet avslutat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Underskrifter 

 

 

_________________________________ 

Anton Fredriksson 

Mötesordförande  

 

 

_________________________________ 

Erica Persson 

Mötessekreterare 

 

 

_________________________________ 

Else-Marie Vikström  

Protokolljusterare 1 

 

 

_________________________________ 

Petter Lundström  

Protokolljusterare 2 
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