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§ 1. Förbundsårsmötets öppnande§ 1. Förbundsårsmötets öppnande§ 1. Förbundsårsmötets öppnande§ 1. Förbundsårsmötets öppnande    

 

Förbundsordförandena Sara Thiringer öppnade förbundsårsmötet.  

§ 2. Val av mötespresidium§ 2. Val av mötespresidium§ 2. Val av mötespresidium§ 2. Val av mötespresidium    

 

Förbundsårsmötet beslutade 
 
att   välja My Malmeström Sobelius och Tobias Jobring till  

mötesordföranden 

   

att  välja Mimmi Thorneus och Theodor Ryan till  
mötessekreterare 

 

att välja Hamodi Akkache och Isabella Wilson till protokolljusterare tillika 
rösträknare 
  
    

  

§ 3. Fastställande§ 3. Fastställande§ 3. Fastställande§ 3. Fastställande    av röstlängdav röstlängdav röstlängdav röstlängd    

    

Förbundsårsmötet beslutade 
 
att   fastställa röstlängden till 40 personer 

 

§ 4. Mötets stadgeenliga utlysande§ 4. Mötets stadgeenliga utlysande§ 4. Mötets stadgeenliga utlysande§ 4. Mötets stadgeenliga utlysande    

 

Förbundsårsmötet beslutade 
 
att   anse förbundsårsmötet stadgeenligt utlyst 

 

 
 

§ 5. Val av övriga mötesfunktionärer§ 5. Val av övriga mötesfunktionärer§ 5. Val av övriga mötesfunktionärer§ 5. Val av övriga mötesfunktionärer    

 

Förbundsårsmötet beslutade 
 
att1  välja Sona Rashid och Agnes Lorentzi till demokratiobservatörer och  

protokolljusterare 
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att2 välja Per Markus Risman, Anna Seldén Andreasson, Johan Miranda 
Holmgren och Sean Janse till utskottsledare 

 

§ 6. Fastställande av föredragni§ 6. Fastställande av föredragni§ 6. Fastställande av föredragni§ 6. Fastställande av föredragningslistangslistangslistangslista    

 

Förbundsårsmötet beslutade 
 
att   fastställa dagordningen med gjorda ändringar 

 

  

§ 7. Arbetsordning§ 7. Arbetsordning§ 7. Arbetsordning§ 7. Arbetsordning    

    

Förbundsstyrelsen yrkade 

att1 under rubriken ”Andra regler för plena” lägga till följande punkt: 

Ordningsfråga ”Bikupor” väcks genom att person med yttranderätt 
högt säger ”Bikupor”. Om så sker beslutar mötesordförande om mötet 
ska ta 5 minuters paus och ge mötesdeltagare möjlighet att kort 
diskutera i bikupor (grupper om cirka 2-5 personer)  

 

Mimmi Thorneus yrkade 

att2 under rubriken ”Andra regler för plena” lägga till följande punkt: 
Ordningsfråga ”Energizer” väcks genom att en person med 
yttranderätt högt säger ”Energizer”. Om så sker beslutar 
mötesordförande om mötet ska göra en ”Energizer” (kort lek för att 
höja energi och koncentration) 

Förbundsstyrelsen föreslog 

att3 anta förslaget på arbetsordning med gjorda ändringar 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att bifalla att1  

att bifalla att2 

att bifalla att3 
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Förbundsårsmötet beslutade 

att  ajournera mötet till 16:00 

Förbundsårsmötet beslutade (retroaktivt) 

 
att fastställa röstlängden till 38 antal personer 

 

 

§ 8. Val av valberedningskommitté § 8. Val av valberedningskommitté § 8. Val av valberedningskommitté § 8. Val av valberedningskommitté     

    
Förbundsårsmötet beslutade 
 
att   välja Evelina Ivarsson, Per Markus Risman, Ylva Henriksson, Frida  

Andersson och Niclas Person till valberedningskommitté  
 

    

§ 9. Nomineringsstopp till personval§ 9. Nomineringsstopp till personval§ 9. Nomineringsstopp till personval§ 9. Nomineringsstopp till personval    

Valberedningen yrkade 

att1 nomineringsstopp till val av Ordförande, Vice ordförande, 

förbundsstyrelse, Barnrättspolitiskagruppen och revisorer sätts till 

kl.18.00 fredag 13/9 

Simon Nummela yrkade 

att2 nomineringsstopp till val av Ordförande, Vice ordförande, 

förbundsstyrelse, Barnrättspolitiskagruppen och revisorer sätts till 

kl.19.30 fredag 13/9 

Valberedningen föreslog  

att3 nomineringsstopp till val av valberedning sätts till kl. 13.30 lördag 14/9 

 

Förbundsårsmötet beslutade 
 
att   avslå att1  
att  bifalla att2 

att  bifalla att3 
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§ 10. Verksamhetsberättelse 2012§ 10. Verksamhetsberättelse 2012§ 10. Verksamhetsberättelse 2012§ 10. Verksamhetsberättelse 2012    

Förbundsstyrelsen föreslog  
 

att  lägga Verksamhetsberättelse 2011-12 till handlingarna  

att lägga Delrapport på Verksamhetsinriktning 2013 till handlingarna 
 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag 

 

§ 11. Årsbokslut§ 11. Årsbokslut§ 11. Årsbokslut§ 11. Årsbokslut    

Förbundsstyrelsen föreslog  
 

att  lägga årsbokslut 2012 till handlingarna  

 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  ajournera mötet till 18:15 

 

Förbundsårsmötet beslutade 
 
att   fastställa röstlängden till 42 antal personer 

 

 

§ 12. Slutrapport på strategin 2010§ 12. Slutrapport på strategin 2010§ 12. Slutrapport på strategin 2010§ 12. Slutrapport på strategin 2010----2013201320132013    

Förbundsstyrelsen föreslog  
 

att  lägga slutrapport på strategin 2010-2013 till handlingarna  
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Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag 

 

§ 13. Rapport på profilfrågan 2011§ 13. Rapport på profilfrågan 2011§ 13. Rapport på profilfrågan 2011§ 13. Rapport på profilfrågan 2011----13131313    

Förbundsstyrelsen föreslog  
 

att  lägga rapport på profilfrågan 2011-13 till handlingarna  
 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag 

 

 

§ 14. Verksamhetsrevisorns rapport§ 14. Verksamhetsrevisorns rapport§ 14. Verksamhetsrevisorns rapport§ 14. Verksamhetsrevisorns rapport    

Mötesordförande redogjorde för verksamhetsrevisorernas rapport. 
 

Förbundsstyrelsen föreslog  
 

att  lägga verksamhetsrevisorns rapport till handlingarna  

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag 

 

 

§ 15. Auktoriserade revisorns rapport§ 15. Auktoriserade revisorns rapport§ 15. Auktoriserade revisorns rapport§ 15. Auktoriserade revisorns rapport    

 

Förbundsstyrelsen föreslog  

att  lägga den auktoriserade revisorns rapport till handlingarna  

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag 
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§ 16. Ansvarsfrihet § 16. Ansvarsfrihet § 16. Ansvarsfrihet § 16. Ansvarsfrihet     

Den auktoriserade revisorn föreslog  

att  ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för det ekonomiska året 2012 

Verksamhetsrevisorerna föreslog  

att  ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-2013 

Förbundsårsmötet beslutade 

att enhetligt bifalla revisorernas förslag  

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  ajournera mötet till 13:00 lördag 14/9 

Förbundsårsmötet beslutade 
 
att   fastställa röstlängden till 46 antal personer 

 

§ 17. Strategi 2014§ 17. Strategi 2014§ 17. Strategi 2014§ 17. Strategi 2014----16161616    

Påverkanstorget yrkade 

att1       under “Makt vs. inflytande” ändra “åldersdiskriminerande lagstiftning”  
till “ålderdiskrimineringslagstiftningen” 

 

att2   ändra rubriken “Ledas istället för att leda” till “Lyssna istället för att  
berätta” 

 

att4  under “Icke-diskriminering och normkritik” byta ut ordet “föräldrar”  
till “vårdnadshavare” 

 

att6  under rubriken Icke-diskriminering och normkritik i första punkten  
stryka ordet “våga” ur meningen “Att politiken ska våga prata om 
makt och normer” 

 

att7  under “Icke-diskriminering och normkritik” lägga till punkten “Att  
skapa mer medvetenhet om normer och normkritik i vardagen” 

 

att9   under Icke-diskriminering och normkritik, punkt två, byta ut "sin eller  
sina föräldrar" till "sin/sina målsman/målsmän" 
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att10   ta bort "våga" i Icke-diskriminering och normkritik, punkt ett, så att  
meningen lyder "Att politiken ska prata om makt och normer…"  

 

att11   att under ”Verksamheter”, ”Politiskt påverkan” lägga till: "att uppdra  

till styrelsen att ta fram ett ramverk för politiskt påverkansarbete och 

fastställa metoder för att delta samt förtydliga dem för medlemmarna 

på nästkommande årsmöte" 

 

att14  ändra punkt2 under inflytande vs makt i strategi 2014-2016 till "att 
åldersdiskrimineringslagstiftningen förändras så att fler fall av 
ologiska åldersgränser räknas som diskriminering och förbjuds" 

 

att15  förbundsstyrelsen till nästa förbundsårsmöte arbetar fram målvärden 
för strategin till 2016 (Förbundsstyrelsen, ombud 11) 

 

Utskottet drog tillbaka att6 och att9 på grund av jämkning 

Förbundsstyrelsen drog tillbaka att14 på grund av jämkning 

 

Förbundsstyrelsen föreslog 

att anta förslag till Strategi 2014-2016 

att avslå att7  

att bifalla att11 

att bifalla att15 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla att1 

att  bifalla att2 

att  bifalla att4 

att  bifalla att10 

att  avslå att7 

att  bifalla att11 

att  riva upp beslutet om bifall för att11 
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att bifalla att11 med följande ändringar: istället för ”att delta” skriva 

”detta” 

 

att  anta Strategi 2014-2016 med gjorda ändringar 

att  bifalla att15 

 

§18. Verksamhetsinriktning 2014§18. Verksamhetsinriktning 2014§18. Verksamhetsinriktning 2014§18. Verksamhetsinriktning 2014    

Påverkanstorget yrkade 

att16   ändra rubriken “Barnrätt i förorten” till “Barnrätt för alla” 

att16  (ändringsyrkande) ändra “Barnrätt i förorten” till “Barnrätt i 

socioekonomiskt utsatta områden” 

 

att17 under “Nå ut” lägga till “Att erbjuda lokalgrupper möjligheten att 

arbeta med antirasism och barnfattigdom genom t.ex. politiska paket” 

att18 under målet “Nå ut” i mål 2014 lägga till punkten “RBUF ska 

uppmärksamma hur orimligt det är att kravet för att få CSN-bidrag är 

att CSN-mottagarna måste ha bott i Sverige i fem år samt vilka 

problematiska följder det får” 

att19  i ”Mål 2014” ändra “förorten och motsvarande områden” till “områden 

där rbuf inte är starkt etablerade” 

att19  (ändringsyrkande) ändra till “socioekonomiska utsatta områden” 

istället för “förorten och motsvarande områden” 

 

att20 under rubriken “Att ledas av de mest berörda”, i slutet av meningen 

“Barn i orten vet bäst själva hur deras situation ser ut och vad som 

behövs för att den ska förbättras.” lägga till “, ett förbättringsarbete 

som redan sker” 

att22 ta bort rubriken "barnrätt i förorten" samt samtlig brödtext med 

underrubriker under 

 

Förbundsstyrelsen föreslog 

att  bifalla att17 

att  avslå att16 med ändringar 
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att  avslå att19 med ändringar 

att anta förslag till verksamhetsinriktning 2014  

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  avslå att16 och ändringsförslag för att16 

att  bifalla att17 

att  bifalla att18 

att  avslå att19 och ändringsförslag för att19 

att  bifalla att20 

att  avslå att22 

att  anta Verksamhetsinriktning 2014 med gjorda ändringar 
 

Förbundsårsmötet beslutade 

att   ajournera mötet till 16:00 lördag 14/9 

 
Förbundsårsmötet beslutade 
 
att   fastställa röstlängden till 44 antal personer 

 

Förbundsårsmötet beslutade 
 
att   fastställa röstlängden till 45 antal personer  
 

§ 19. Proposition: Stadgeändringar§ 19. Proposition: Stadgeändringar§ 19. Proposition: Stadgeändringar§ 19. Proposition: Stadgeändringar    

 

Förbundsstyrelsen yrkade  

att1 i 3.7§, efter punkt 18. g) lägga tilli 3.7§, efter punkt 18. g) lägga tilli 3.7§, efter punkt 18. g) lägga tilli 3.7§, efter punkt 18. g) lägga till 

”h) en ledamot och personlig ersättare till denna i Rädda Barnens 
riksstyrelse, för en tid av ett år” 
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att2        i 3.7§, efter punkt 7 b) lägga tilli 3.7§, efter punkt 7 b) lägga tilli 3.7§, efter punkt 7 b) lägga tilli 3.7§, efter punkt 7 b) lägga till 

”c) Presentation av förbundets ekonomiska och verksamhetsmässiga 
avstämning för perioden januari-juli” 

att3        3.7§, punkt 9 ändras till3.7§, punkt 9 ändras till3.7§, punkt 9 ändras till3.7§, punkt 9 ändras till 

”9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för det gångna 
verksamhetsåret” 

att4     3.7§3.7§3.7§3.7§    punkt 18 a) ändras tillpunkt 18 a) ändras tillpunkt 18 a) ändras tillpunkt 18 a) ändras till    

”a) två förbundsordförande eller en förbundsordförande och en vice 
förbundsordförande, för en tid av ett år var” 

att5        41.§ ändra de två första styckena till41.§ ändra de två första styckena till41.§ ändra de två första styckena till41.§ ändra de två första styckena till 

”Förbundsstyrelsen består av ett udda antal med högst sju ledamöter 

varav två förbundsordförande eller en förbundsordförande och en 
vice förbundsordförande. Förbundsstyrelsens sammansättning bör i 

möjligaste mån spegla förbundets medlemmar. Förbundsordförande/n 

väljs på förbundsårsmötet för ett år. Vid val av enbart en 
förbundsordförande väljs även en vice förbundsordförande på 
förbundsårsmötet, också den på ett år. Personen kan dock väljas på 
ett två-årigt ledamotsmandat.” 

att6     stryka punkt 13 i 3.7§stryka punkt 13 i 3.7§stryka punkt 13 i 3.7§stryka punkt 13 i 3.7§ 

att7        i 3.7§, punkt 18 g) ändras tilli 3.7§, punkt 18 g) ändras tilli 3.7§, punkt 18 g) ändras tilli 3.7§, punkt 18 g) ändras till 

”g) tre-fem ordinarie ledamöter och eventuella ersättare till 
Barnrättspolitiska gruppen. ” 

att8    i 3.i 3.i 3.i 3.7§, punkt 16 ändras till7§, punkt 16 ändras till7§, punkt 16 ändras till7§, punkt 16 ändras till 

”16. Uppdragsbeskrivningar för förbundsstyrelsen, valberedningen, 

verksamhetsrevisorerna och barnrättspolitiska gruppen” 

Påverkanstorget yrkade 

att27     stryka att3 

att28  ändra i att2 genom att stryka “och verksamhetsmässiga”  

att29  i stadgarna §3.7 efter punkt 18G lägga till "H) en ordförande till 

ledamot för Rädda Barnens Riksstyrelse samt en personlig ersättare 

för en tid av ett år" 
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Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla att27 

att  bifalla att28 

att  bifalla att29 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag med gjorda ändringar 

 

Förbundsårsmötet beslutade 
 
att   direkt justera beslutet om ny stadga 

 

§ 20. Förbundsstyrelsens storlek§ 20. Förbundsstyrelsens storlek§ 20. Förbundsstyrelsens storlek§ 20. Förbundsstyrelsens storlek    

Valberedningen förslår förbundsmötet 

att  förbundsstyrelsen skall bestå av sju medlemmar varav en ordförande, 

en vice ordförande och fem ledamöter 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla valberedningens förslag 

Förbundsårsmötet beslutade 

 

att   fastställa röstlängden till 46 antal personer  

 

§ 21. Uppdragsbeskrivning för förbundsstyre§ 21. Uppdragsbeskrivning för förbundsstyre§ 21. Uppdragsbeskrivning för förbundsstyre§ 21. Uppdragsbeskrivning för förbundsstyrelsenlsenlsenlsen    

Hamodi Akkache entledigas från uppdraget rösträknare 

Förbundsårsmötet beslutade 

 

att   välja Sean till rösträknare 

att välja Alva Lindau till protokolljusterare och demokratiobservatör från 

09:00 15/9 istället för Sona Rashid 

att  fastställa röstlängden till 42 antal personer 
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Förbundsstyrelsen föreslog   

att  anta uppdragsbeskrivning för förbundsstyrelse 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag 

§ 22A. Val av förbundsordförande§ 22A. Val av förbundsordförande§ 22A. Val av förbundsordförande§ 22A. Val av förbundsordförande    

Valberedningen föreslog  

att  välja Sara Thiringer till förbundsordförande (1 år, omval) 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  enhälligt bifalla valberedningens förslag 

 

§ 22B. Val av vice förbundsordförande§ 22B. Val av vice förbundsordförande§ 22B. Val av vice förbundsordförande§ 22B. Val av vice förbundsordförande    

Valberedningen föreslog  

att  välja Jorge Londoño till vice förbundsordförande (1 år nyval)  

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  enhälligt bifalla valberedningens förslag 

 

§ 22C. Val av ledamöter§ 22C. Val av ledamöter§ 22C. Val av ledamöter§ 22C. Val av ledamöter    

Valberedningen föreslog  

att välja Kajza Jansson (1 år omval), Dag Kemppainen (1 år omval), 

Alexandra Wittgren (1 år), Bodil Ritzén(2 år), Mimmi Thorneus (2 år) 

Övriga kandidater:  Sebastian Öhrn (1 & 2år), Anton Jönsson (1 år), Maliha Khan (år), 

Mimmi Thorneus (1 år), Bodil Ritzén (1 år).  

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att välja Mimmi Thorneus och Bodil Ritzén till ledamöter (2 år) 
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att välja Alexandra Wittgren, Kajza Jansson och Dag Kemppainen till 

ledamöter (1 år) 

Resultat 

2 år Mimmi: 34 röster, Bodil: 35 röster, Sebastian: 9 röster  

1 år Alexandra: 25 röster, Dag: 34 röster, Kajza: 30 röster, Sebastian: 5 röster, 

Maliha: 16 röster, Anton: 3 röster 

Theodor Ryan förde ensam protokoll under hela § 22 

Förbundsårsmötet beslutade 

att   ajournera mötet till 09:00 söndag 15/9 

Förbundsårsmötet beslutade 

 

att  fastställa röstlängden till 44 antal personer 

 

§ 23A. Motion: Valfri kallelse t§ 23A. Motion: Valfri kallelse t§ 23A. Motion: Valfri kallelse t§ 23A. Motion: Valfri kallelse till lokala årsmöten ill lokala årsmöten ill lokala årsmöten ill lokala årsmöten     

Motionären föreslog förbundsårsmötet besluta 

att1 varje lokalgrupp bör kunna bestämma på vilket sätt de bör skicka ut 

kallelserna till sina medlemmar 

att2  varje lokalgrupp bör kunna skicka årsmöteskallelse via elektroniskt 

utskick så som mejl eller sms 

 

Utskotten föreslog förbundsårsmöte besluta 

att3  uppdra till FS att vid utskick med information om lokalgruppsårsmöten 

inkludera information om hur kallelser till årsmöte även kan ske via e-

post, sms m.m. 

 

Förbundsstyrelsen föreslog  

att  anse motionen besvarad 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla att1 

att  bifalla att2 
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att  bifalla att3 

 

§§§§    23B. Motion: Medlemsinkludering23B. Motion: Medlemsinkludering23B. Motion: Medlemsinkludering23B. Motion: Medlemsinkludering    

 

Motionären föreslog förbundsårsmötet besluta 

att1  RBUF vid varje nationell aktivitet arbetar aktivt med att alla deltagare 

känner sig inkluderade i verksamheten 

att2  RBUF-medlemmar ska ha tillgång till kontinuerlig uppdatering kring FS 

arbete, med hjälp av t ex protokoll från styrelsemöte som läggs ut på 

hemsidan och eventuellt på nyhetsbrevet 

att3  RBUF ska synas på fler platser, framför allt på platser där vi har få 

medlemmar - för att locka en bredare målgrupp 

att4  förbundsstyrelsen bör göra en inkluderingsplan där man diskuterar 

målgrupp och medlemsrekrytering 

 

Förbundsstyrelsen yrkade  

att5 förbundsstyrelsen fram tills nästa förbundsårsmöte får i uppdrag att 

undersöka hur medlemmarna på ett bättre sätt kan få tillgång till 

information om förbundsstyrelsens arbete  

Förbundsstyrelsen föreslog årsmötet 

att   anse att1 besvarad 

att  anse att2 besvarad 

att   avslå att3 

att   bifalla att4 

att  bifalla att5 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  anse att1 besvarad 

att  anse att2 besvarad 
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att   avslå att3 

att   bifalla att4 

att  bifalla att5 

 

 

§§§§    23C. Motion: Arbetsgrupper 23C. Motion: Arbetsgrupper 23C. Motion: Arbetsgrupper 23C. Motion: Arbetsgrupper ––––    våra frågor utöver profvåra frågor utöver profvåra frågor utöver profvåra frågor utöver profilfråga och ilfråga och ilfråga och ilfråga och 

verksamhetsinriktningenverksamhetsinriktningenverksamhetsinriktningenverksamhetsinriktningen    

    

Motionären föreslog förbundsårsmötet besluta        
 

att1 information om arbetsgrupperna ska spridas till medlemmarna. 

Kontrollera om det fortfarande finns intresse och engagemang för 

ovanstående arbetsgrupper. Samt om medlemmarna är intresserade av 

att bilda nya arbetsgrupper 

att2 minst två projektledare för varje arbetsgrupp utses som har ansvar för 

projektet på nationellnivå. Deras uppgift är att fungera som 

samordnare och vara stödjande för deltagarna i gruppen så att det kan 

arbeta på ett bra sätt i lokalgrupperna med frågan. Vi tror detta skulle 

leda till mer aktivitet i arbetsgrupperna.  

att3 information ges om fokusgrupperna i RBUF. Att två ansvarig för varje 

grupp utses årsvis i fokusgrupperna av fokusgruppen. Detta gör att 

fokusgrupperna representerar vad medlemmarna står för just nu 

 

Motionärerna drog tillbaka sitt yrkande och föreslog förbundsårsmötet att bifalla 
förbundsstyrelsens att-satser 

Förbundsstyrelsen yrkade 

att4   lägga ner samtliga nuvarande arbetsgrupper 

att5  ge förbundsstyrelsen i ansvar att se över vilka arbetsgrupper det kan 

finnas behov av i förbundet och hur dessa skulle kunna komplettera 

Barnrättspolitiska gruppens arbete, förbundsstyrelsen ska samarbeta 

med Barnrättspolitiska gruppen om detta under året 
 

Förbundsstyrelsen drog tillbaka att4 
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Förbundsstyrelsen föreslog förbundsårsmötet besluta 

 

att avslå att1 

att  avslå att2 

att  avslå att3 

att bifalla att4 

att bifalla att5 
 

Förbundsårsmötet beslutade 
 

att  bifalla att5 

 

 

§ 23D. Motion: För ett tydlig§ 23D. Motion: För ett tydlig§ 23D. Motion: För ett tydlig§ 23D. Motion: För ett tydligare förbund are förbund are förbund are förbund ––––    byt namnbyt namnbyt namnbyt namn    

 

Motionären föreslog förbundsårsmötet besluta  

 

att1 förbundet ska ändra namn och att förbundsstyrelsen får i uppgift att 

ta fram ett namnförslag 

Motionärerna drog tillbaka sitt yrkande och föreslog förbundsårsmötet att bifalla 
förbundsstyrelsens yrkande. 

Förbundsstyrelsen yrkade  

 

att2  ge förbundsstyrelsen i uppdrag tills nästa förbundsårsmöte undersöka 

vad ett namnbyte skulle få för konsekvenser för förbundet 

 

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsårsmötet besluta 

 

att  avslå att1 

att  bifalla att2 

 

Förbundsårsmötet beslutadeFörbundsårsmötet beslutadeFörbundsårsmötet beslutadeFörbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla att2 
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§ 24. Information från Rädda Barnen§ 24. Information från Rädda Barnen§ 24. Information från Rädda Barnen§ 24. Information från Rädda Barnen    

Martin Kvist från Rädda Barnens riksstyrelse berättade om hans upplevelser med 

RBUF och pratade om hur Rädda Barnen och RBUF kan komplimentera varandra. 

Han pratade om hur RBUF kan arbeta mer internationellt. 

 

§ 25. Medlemsavgift för enskilda medlemmar i Rädda Barnens § 25. Medlemsavgift för enskilda medlemmar i Rädda Barnens § 25. Medlemsavgift för enskilda medlemmar i Rädda Barnens § 25. Medlemsavgift för enskilda medlemmar i Rädda Barnens 

UngdomsförbundUngdomsförbundUngdomsförbundUngdomsförbund    

    

Förbundsstyrelsen föreslog 
 

att1 fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 75 kr per år  
 

att2 ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fram tills nästa förbundsårsmöte 

undersöka möjligheten att ha gratis medlemskap 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla att1 

att  bifalla att2  

 

§ 26. Motioner till Rädda Barnens riksmöte§ 26. Motioner till Rädda Barnens riksmöte§ 26. Motioner till Rädda Barnens riksmöte§ 26. Motioner till Rädda Barnens riksmöte    

Förbundsstyrelsen yrkade 
 

att1 uppdra förbundsstyrelsen att utforma krav och motionstexter till 

Rädda Barnens Riksmöte 2014 

 

att2 detta görs i samarbete med barnrättspolitiska gruppen 

 

att3 de områden som särskilt undersöks är ”Rätten till makt/inflytande” och 

”Normkritik och icke-diskriminering” 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla att1 

att  bifalla att2 

att  bifalla att3 
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§ 27. Ombudsröstning§ 27. Ombudsröstning§ 27. Ombudsröstning§ 27. Ombudsröstning    

Förbundsstyrelsen yrkade  

att1   Rädda Barnens Ungdomsförbund ska verka för att Sverige inför 

ombudsröstning för barn utan rösträtt 

att2   Rädda Barnens Ungdomsförbund är emot ombudsröstning och bara 

verkar för sänkt rösträttsålder 

att3   Rädda Barnens Ungdomsförbund ska verka för ombudsröstning men 

bara om rösträttsåldern också sänks 

Förbundsstyrelsen drog tillbaka att1 och att3  

Utskotten föreslog förbundsårsmötet 

att  bifalla att2 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  enhälligt bifalla att2 

 
 

§ 28. Uppdragsbeskrivning för barnrättspolitiska gruppen§ 28. Uppdragsbeskrivning för barnrättspolitiska gruppen§ 28. Uppdragsbeskrivning för barnrättspolitiska gruppen§ 28. Uppdragsbeskrivning för barnrättspolitiska gruppen    

Förbundsstyrelsen yrkade 

att ändra rubriken till “Uppdragsbeskrivning för barnrättspolitiska 

gruppen” 

att2 uppdra FS att skapa samstämmighet mellan formuleringen i 

“Barnrättspolitiska gruppen”, “Uppgifter”, punkt två, med tidigare 

antagen att-sats kring politiskt ramverk 

att3 under rubriken “Ombud på Rädda Barnens Riksmöte”, “Uppgifter”, 

punkt ett, efter “Utifrån de beslut som tagits av förbundsårsmötet…”, 

lägga till “i samråd med förbundsstyrelsen”  

att4 anta uppdragsbeskrivning för Barnrättspolitiska gruppen 
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Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla att1 

att  bifalla att2 

att  bifalla att3 

att  bifalla att4 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att   ajournera mötet till 13:00 söndag 15/9 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

 

att   välja Evelina Ivarsson till rösträknare   

att  fastställa röstlängden till 48 antal personer 

 

§ 29. Val av barnrättspolitisk grupp/re§ 29. Val av barnrättspolitisk grupp/re§ 29. Val av barnrättspolitisk grupp/re§ 29. Val av barnrättspolitisk grupp/representanter till Rädda Barnens presentanter till Rädda Barnens presentanter till Rädda Barnens presentanter till Rädda Barnens 

riksmöteriksmöteriksmöteriksmöte 

 

Förbundsstyrelsen yrkade 

att1 fastställa antalet ledamöter till fem i Barnrättspolitiska gruppen 

 
Valberedningen föreslog 

att2 välja Lova Olofsson, Fatimah Ayyad och Oscar Berndtsson till 

barnrättspolitisk grupp/representanter till Rädda Barnens riksmöte 

Övriga kandidater: Johanna Stephen, Nizam Kimonen och Maliha Khan 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla att1 
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att välja Lova Olofsson, Fatimah Ayyad, Oscar Berndtsson, Nizam 

Kimonen och Maliha Khan till den barnrättspolitiska gruppen 

Resultatet 

Lova:37 

Oscar:34 

Fatimah:35 

Maliha:34 

Nizam:37 

Johanna:2 

 

§§§§    29292929. Val av representanter till Rädda Barnens rikstyrelse. Val av representanter till Rädda Barnens rikstyrelse. Val av representanter till Rädda Barnens rikstyrelse. Val av representanter till Rädda Barnens rikstyrelse    

Valberedningen föreslog  

att1 välja Sara Thiringer och Niclas Persson till ledamot och personlig 

ersättare i Rädda Barnens riksstyrelse 

Övriga kandidater: Sona Rashid (personlig ersättare) 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att välja Sara Thiringer till ledamot och Niclas Persson till personlig 

ersättare 

Resultatet: 

Niclas:29 

Sona:7 

    

§ 30§ 30§ 30§ 30. Uppdragsbeskrivning för ve. Uppdragsbeskrivning för ve. Uppdragsbeskrivning för ve. Uppdragsbeskrivning för verksamhetsrevisorerrksamhetsrevisorerrksamhetsrevisorerrksamhetsrevisorer    

    

Förbundsstyrelsens föreslog 

att        anta uppdragsbeskrivningen för verksamhetsrevisorer 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  anta uppdragsbeskrivningen för verksamhetsrevisorer 
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§ 31§ 31§ 31§ 31A. Val av verksamhetsrevisorer A. Val av verksamhetsrevisorer A. Val av verksamhetsrevisorer A. Val av verksamhetsrevisorer     

Valberedningen föreslog 

att  välja Nathalie Lindh och Elin Olofsson till verksamhetsrevisorer 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla valberedningens förslag 

 

§ 31§ 31§ 31§ 31B. Val av auktoriserad revisor och ersättareB. Val av auktoriserad revisor och ersättareB. Val av auktoriserad revisor och ersättareB. Val av auktoriserad revisor och ersättare    

    

Valberedningen föreslog  

att1  välja Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå till auktoriserad revisor 

 

Per Markus Risman yrkade 

att2  delegera beslutet om val av ersättande auktoriserad revsior till 

valberedningen 

Motionären drog tillbaka sitt yrkande 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla valberedningens förslag 

att  bordlägga valet av ersättare till auktoriserad revisor 
 

§ 32§ 32§ 32§ 32. Uppdragsbeskrivning för valberedningen. Uppdragsbeskrivning för valberedningen. Uppdragsbeskrivning för valberedningen. Uppdragsbeskrivning för valberedningen    

Förbundsstyrelsen föreslog 

att        anta uppdragsbeskrivningen för valberedningen 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  anta uppdragsbeskrivningen för valberedningen 
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§ 33§ 33§ 33§ 33. V. V. V. Val av valberedning al av valberedning al av valberedning al av valberedning     

Valberedningskommittén föreslår mötet besluta 

att   fastställa antalet ledamöter i valberedningen till fem (5) 

 

att  till valberedning välja Anna Seldén Andreasson (sammankallande), 

Theodor Ryan, Matti Kemppainen, Jehna Al-Moushahidi och Jennifer 

Ek Peter 

 

Övriga kandidater: Jehna Al-Moushahidi (sammankallande) 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att välja Anna Seldén Andreasson, Theodor Ryan, Matti Kemppainen, 

Jehna Al-Moushahidi och Jennifer Ek Peter till valberedningen 

att  välja Anna Seldén Andreasson till sammankallande 

Resultat: Jehna 11 röster, Anna 27 röster 
 

Mimmi Thorneus förde ensam protokoll under hela § 34 
 

OrdningsfrågaOrdningsfrågaOrdningsfrågaOrdningsfråga    

 

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsårsmötet 

 

att1   lyfta en punkt för övriga frågor 

att2  lyfta frågan om riktlinjer för förbundsstyrelsens arvoderingar 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla att1 

att  bifalla att2 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

 

att  välja Nizam Kimonen till ny rösträknare 

att  fastställa röstlängden till 38 personer 
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Tidigare bordlagt: § 32B. Val aTidigare bordlagt: § 32B. Val aTidigare bordlagt: § 32B. Val aTidigare bordlagt: § 32B. Val av auktoriserad revisor och ersättarev auktoriserad revisor och ersättarev auktoriserad revisor och ersättarev auktoriserad revisor och ersättare    
 

Valberedningen föreslog årsmötet 
 

att   välja Jan-Ove Brandt (KPMG) till ersättande auktoriserad revisor 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  välja Jan-Ove Brandt (KPMG) till ersättande auktoriserad revisor 

    

§ 34§ 34§ 34§ 34. Övriga f. Övriga f. Övriga f. Övriga frågorrågorrågorrågor    
 

Valberedningen yrkade  
 

att  fastställa maxtaket för arvodering inom förbundsstyrelsen till 200 

procent a 18 500 kr/månad 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att fastställa maxtaket för arvodering inom förbundsstyrelsen till 200 

procent a 18 500 kr/månad 

    

§ § § § 35353535. Mötets avslutande. Mötets avslutande. Mötets avslutande. Mötets avslutande    

Den omvalda förbundsordföranden Sara Thiringer avslutade förbundsårsmötet 

2013. 
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My Malmeström SobeliusMy Malmeström SobeliusMy Malmeström SobeliusMy Malmeström Sobelius            Tobias JobringTobias JobringTobias JobringTobias Jobring    

Mötesordförande    Mötesordförande 
 

 

Mimmi ThorneusMimmi ThorneusMimmi ThorneusMimmi Thorneus                Theodor RyanTheodor RyanTheodor RyanTheodor Ryan 

Mötessekreterare    Mötessekreterare 
 

 

Sona RashidSona RashidSona RashidSona Rashid                        Agnes LorentziAgnes LorentziAgnes LorentziAgnes Lorentzi 
Protokolljusterare tom § 20  Protokolljusterare 
 

 

Hamodi AkkacheHamodi AkkacheHamodi AkkacheHamodi Akkache                Isabella WilsonIsabella WilsonIsabella WilsonIsabella Wilson    

Protokolljusterare    tom § 20        Protokolljusterare    

 

 

Alva LindauAlva LindauAlva LindauAlva Lindau    

Protokolljusterare from § 21    

 

 


