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§§§§    1111....    FFFFöööörbundrbundrbundrbundssssårsårsårsårsmmmmötetötetötetötetssss    öppnandeöppnandeöppnandeöppnande    

 

Förbundsordförandena Simon Svensson och Magdalena Nergården öppnade 

förbundsårsmötet.  

 

§§§§    2222....    Val av mötesfunktionärerVal av mötesfunktionärerVal av mötesfunktionärerVal av mötesfunktionärer    

 
Förbundsårsmötet beslutade 
 
att   välja Daniel Svensson Kåreda, Wilhelm Tunemyr och  

Madeleine Jonsson till mötesordföranden 
   
att  välja Sebastian Tillberg, Kristina Lindholm och Fatimah  

Ayyad (avsade sig senare uppdraget) till mötessekreterare 
 
att välja Lisa Haddouche Berg och Therese Håkansson till 

protokolljusterare tillika rösträknare  
 
att  välja Ellinor Aaaby Olsson till tillfällig rösträknare 
 
    
att  välja Matilda Hellström, Sara Thiringer och Anton Jönsson  

till demokratiobservatörer  
 

att välja Mikaela Wikström, Ellinor Aaaby Olsson, Anja Olin 

Pape, Martin Kvist, Daniel Svensson Kåreda och Josefin 

Kjellberg till påverkanscoacher 

 

§ 3§ 3§ 3§ 3....    Mötets stadgeenliga utlysandeMötets stadgeenliga utlysandeMötets stadgeenliga utlysandeMötets stadgeenliga utlysande 

Förbundsårsmötet beslutade 
 
att   anse förbundsårsmötet stadgeenligt utlyst 
 



 

 

 

 

    

§§§§    4. 4. 4. 4. JusteJusteJusteJustering av röstlängdring av röstlängdring av röstlängdring av röstlängd    

Förbundsårsmötet beslutade 
 
att   fastställa röstlängden enligt bilaga 1. 
 

    

§§§§    5555....    FastställandeFastställandeFastställandeFastställande    av dav dav dav dagordningagordningagordningagordning    

 
Förbundsårsmötet beslutade 
 
att   fastställa dagordningen med tillägget punkt 4 ”Justering av  

röstlängd” 
 
 

  
§§§§    6666....    AAAArbetsordnirbetsordnirbetsordnirbetsordningngngng    

Förbundsstyrelsen yrkade  
 
att 1 ersätta sista punkten under ”andra regler för plena” (sid. 11) 

med ”övriga ordningsfrågor värderas genom att en håller 

upp sitt röstkort”  

att2 när någon ropar ”ordningsfråga” bryts talarlistan och 

ordningsfrågan behandlas när mötespresidiet anser det 

lämpligt 

att3 under rubriken ”När vissa punkter ska behandlas med torg, 

så menar vi att” ta bort punkt 9 (sid.12) 

 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att bifalla att1 

att bifalla att2 



 

 

 

att bifalla att 3 och därmed anta arbetsordningen med gjorda 

ändringar 
 

    

§§§§    7777....    Val av valberedningskommitté Val av valberedningskommitté Val av valberedningskommitté Val av valberedningskommitté     

    
Förbundsårsmötet beslutade 
 
att   välja Daniel Svensson Kåreda, Matilda Hellström,  

Magdalena Nergården och Mikaela Wikström till 
valberedningskommitté  

    

§§§§    8888....    Nomineringsstopp till personvalNomineringsstopp till personvalNomineringsstopp till personvalNomineringsstopp till personval    

Valberedningen föreslog  

att1  nomineringsstopp till val av revisorer och förbundsstyrelse 

sätts till kl. 18.00 fredag 7/9 

Antonia Nordström yrkade 

att2  att nomineringsstopp till val av förbundsordförande och 

förbundsstyrelse sätts till kl.19.30 fredag 7/9 

att3 nomineringsstopp till övriga val sätts till kl. 18.00 lördag 

8/9 

Förbundsårsmötet beslutade 
 
att   avslå att1  
att  bifalla att2 
att  bifalla att3 
 

 

§§§§    9999....    VVVVerksamhetsberättelse 2011erksamhetsberättelse 2011erksamhetsberättelse 2011erksamhetsberättelse 2011 

Förbundsstyrelsen föreslog  
 
att  lägga Verksamhetsberättelse 2011 till handlingarna  

 



 

 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag 

 

§§§§    10101010....    DDDDelrapport på strateginelrapport på strateginelrapport på strateginelrapport på strategin    2010201020102010----2013201320132013    

Förbundsstyrelsen föreslog  
 
att  lägga Delrapport på Strategin 2010-13 till handlingarna  

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag 

    

§ 11.§ 11.§ 11.§ 11.    Årsbokslut 2011Årsbokslut 2011Årsbokslut 2011Årsbokslut 2011    

Förbundsstyrelsen föreslog  
 
att  lägga Årsbokslut 2011 till handlingarna  

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag 

 



 

 

 

§ 12. R12. R12. R12. Rapport på ekonomiska riktlinjer apport på ekonomiska riktlinjer apport på ekonomiska riktlinjer apport på ekonomiska riktlinjer för förbundsstyrelsen för förbundsstyrelsen för förbundsstyrelsen för förbundsstyrelsen 2011201120112011----12121212    

Förbundsstyrelsen föreslog  
 
att  lägga rapport på ekonomiska riktlinjer för 

förbundsstyrelsen 2011-12 till handlingarna  

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag 

 

    

§§§§    13a13a13a13a. Auktoriserade revisorns rapport. Auktoriserade revisorns rapport. Auktoriserade revisorns rapport. Auktoriserade revisorns rapport    

Förbundsstyrelsen föreslog  
 
att  lägga den auktoriserade revisorns rapport till handlingarna  

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag 

 

    

§§§§    13b.13b.13b.13b.    Verksamhetsrevisorernas rapportVerksamhetsrevisorernas rapportVerksamhetsrevisorernas rapportVerksamhetsrevisorernas rapport    

Mikaela Wikström och Ellinor Aaby Olsson redogjorde för verksamhetsrevisorernas 

rapport.  

 

Förbundsstyrelsen föreslog  

att  lägga verksamhetsrevisorernas rapport till handlingarna  

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag 



 

 

 

 

§§§§    14. Ansvarsfrihet 14. Ansvarsfrihet 14. Ansvarsfrihet 14. Ansvarsfrihet     

Den auktoriserade revisorn föreslog  

att  ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för det ekonomiska året 

2011  

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla den auktoriserade revisorns förslag  

 

§ 15. Information från Rädda Barnen15. Information från Rädda Barnen15. Information från Rädda Barnen15. Information från Rädda Barnen    

Martin Kvist från Rädda Barnens Riksstyrelse redogjorde denna punkt om Rädda 

Barnens föregående år och informerade om kommande verksamhet.     

 

§§§§    16161616....    Verksamhetsinriktning 2013Verksamhetsinriktning 2013Verksamhetsinriktning 2013Verksamhetsinriktning 2013    

Förbundsstyrelsen yrkade  

att1  anta förslag till verksamhetsinriktning 2013  

 

Sara Thiringer yrkade 

att2  ersätta hela punkt 2 med:  

”Motarbeta åldersmaktsordningen 
2.1 Tillsammans med medlemmarna utreda hur 
åldersmaktsordningen drabbar barn och unga. 
2.2 Tillsammans med medlemmarna utveckla och sprida 
motstrategier till samt förebygga åldersmaktsordningen”
   

att3  stryka det tredje och sista stycket i underrubriken 

BAKGRUND  



 

 

 

 

att4  stryka det första stycket i underrubriken Problembild 

 

att5 stryka meningen ”Exempelvis: Du lär dig när du blir äldre, 

och Du vet inte ditt eget bästa” 

 

att6  ändra det tredje stycket i underrubriken PROBLEMBILD till 

följande: 

”Åldersmaktsordningen är ett stort problem i 
förlängningen. När åldersmaktsordningen används mot barn 
och unga blir våra röster inte hörda, det vi säger förlöjligas 
och därför får vi inget verkligt inflytande, vilket ofta leder 
till att beslut gällande vår verklighet inte är anpassade efter 
just vår verklighet. Åldersmaktsordningen får konsekvensen 
att barn och unga stängs ute från att ha inflytande och 
delta i beslutsprocesser.” 
 

Matilda Hellström yrkade 

att7 lägga till följande mening efter första meningen under 

rubriken “Bakgrund”: “Rädda Barnens Ungdomsförbunds 

syfte är att arbeta för att barnkonventionen respekteras 

och efterlevs. 

att8  förlänga sista meningen i första stycket under rubriken 

“Bakgrund” med följande: “och därmed inskränker man på 
deras rätigheter så som de formuleras i barnkonventionen” 

att9  Under beslutspunkt 2.1 lägga till följande i slutet av 

meningen: “... och hur de på så vis inskränker på deras 
rättigheter”. 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  avslå att1  



 

 

 

att bifalla att2 

att bifalla att3  

att bifalla att4 

att bifalla att5 

att bifalla att6 

att bifalla att7 

att bifalla att8 

att bifalla att9 

att anta Verksamhetsinriktning 2013 med ovan ändringar 

 
(Verksamhetsinriktningen i sin helhet återfinns i bilaga 3).   

    

§17§17§17§17....    ProProProProposition: position: position: position: Strategi 2013 och kravlistaStrategi 2013 och kravlistaStrategi 2013 och kravlistaStrategi 2013 och kravlista    

Förbundsstyrelsen föreslog  

att1  Kravlistan tas ur bruk  

att2 förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med 

medlemmar ta fram en politisk strategi som börjar gälla 

verksamhetsåret 2014 och utreda vilka politiska ramar som 

förbundet är i behov av för ett framgångsrikt politiskt 

arbete. Detta ska presenteras på förbundsårsmötet 2013. 

Förbundsstyrelsen yrkade 

att3 förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med 

medlemmar ta fram en politisk strategi, där kravlistan ligger 

till grund, som börjar gälla verksamhetsåret 2014 och 

utreda vilka styrdokument som förbundet är i behov av och 

hur dessa ska förhålla sig till varandra. Detta ska 

presenteras på förbundsårsmötet 2013. 

    



 

 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla att1 

 

att  avslå att2 

att  bifalla att3  

    

§§§§    18181818.... Uppdragsbeskrivning för Uppdragsbeskrivning för Uppdragsbeskrivning för Uppdragsbeskrivning för valberedningenvalberedningenvalberedningenvalberedningen        

Förbundsstyrelsen föreslog  

att1 anta uppdragsbeskrivningen för valberedningen 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag 

    

§§§§    19.19.19.19. Uppdragsbeskrivning för verksamhetsrevisorerUppdragsbeskrivning för verksamhetsrevisorerUppdragsbeskrivning för verksamhetsrevisorerUppdragsbeskrivning för verksamhetsrevisorer        

Förbundsstyrelsen föreslog  

att anta uppdragsbeskrivningen för verksamhetsrevisorerna 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag 

    

§§§§20202020....    Uppdragsbeskrivningen förUppdragsbeskrivningen förUppdragsbeskrivningen förUppdragsbeskrivningen för    förbundsstyrelsenförbundsstyrelsenförbundsstyrelsenförbundsstyrelsen    

Förbundsstyrelsen yrkade  

att1 anta uppdragsbeskrivningen för förbundsstyrelsen 

 



 

 

 

Matilda Hellström yrkade 

att2 ursprungsförslaget antas med följande tillägg: 

”Mellan årsmöten ska styrelsen samla in tankar och idéer 
från medlemmarna kring det som ska fattas beslut om på 
årsmötet. Detta ska ske innan handlingarna skickas ut”. 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  avslå att1 

att bifalla att2  

    

§21. Uppdrag§21. Uppdrag§21. Uppdrag§21. Uppdragsbeskrivning för ombud till Rädda Barnens sbeskrivning för ombud till Rädda Barnens sbeskrivning för ombud till Rädda Barnens sbeskrivning för ombud till Rädda Barnens 

riksmöte/verksamhetskonferensriksmöte/verksamhetskonferensriksmöte/verksamhetskonferensriksmöte/verksamhetskonferens    

Förbundsstyrelsen yrkade  

att anta uppdragsbeskrivningen för ombud till Rädda Barnens 

riksmöte/verksamhetskonferens 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag    

    

§ 22a§ 22a§ 22a§ 22a. Budget för valberedning. Budget för valberedning. Budget för valberedning. Budget för valberedningenenenen    

Förbundsstyrelsen yrkade  

att valberedningens budget ska vara 12 000 kr 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag    

    

§ 22b§ 22b§ 22b§ 22b. Budget för verksamhetsrevisorerna. Budget för verksamhetsrevisorerna. Budget för verksamhetsrevisorerna. Budget för verksamhetsrevisorerna    

Förbundsstyrelsen yrkade  



 

 

 

att verksamhetsrevisorernas budget ska vara 5 000 kr 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag    

    

§§§§    23. Maxtak för arvodering av förtroendevalda23. Maxtak för arvodering av förtroendevalda23. Maxtak för arvodering av förtroendevalda23. Maxtak för arvodering av förtroendevalda    

Valberedningen yrkade  

att1 förbundsstyrelsen förfogar över totalt 200 % arvodering 

att själva fördela med ett maxtak på 18 500 kronor/månad 

för arvodering på 100 % 

att2 ledamöter i förbundsstyrelsen arvoderas med 800 kr/år 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla att1 

att  bifalla att2    

    

§§§§    24242424....    ÅrsmötesuttalandeÅrsmötesuttalandeÅrsmötesuttalandeÅrsmötesuttalande    

Under förbundsårsmötet presenterades ett förslag på en politisk text, ett 

årsmötesuttalande. Detta återfinns i bilaga 2.  

Förbundsstyrelsen föreslog  

att anta årsmötesuttalandet i sin helhet 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag 

    

§§§§    25252525. Fastställande. Fastställande. Fastställande. Fastställande    av antal av antal av antal av antal förbundsförbundsförbundsförbundsstyrestyrestyrestyrelselselselseledamöterledamöterledamöterledamöter    

Valberedningen föreslog  



 

 

 

att fasställa antalet förbundsstyrelseledamöter till sju (7) 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla valberedningens förslag 

    

§§§§    26A.26A.26A.26A.    Val av förbundsordförandeVal av förbundsordförandeVal av förbundsordförandeVal av förbundsordförande    

Valberedningen föreslog  

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

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla valberedningens förslag 

    

§§§§    26262626    BBBB. Val av ledamöter. Val av ledamöter. Val av ledamöter. Val av ledamöter    

Valberedningen föreslog  

att välja Omar Akkache (1 år), Therese Håkansson (1 år), Jehna Al-

Moushahidi (1 år), Jakob Ivarsson (2 år) till förbundsstyrelseledamöter 

Övriga kandidater: Jorge Londoño, Niclas Persson, Dag Kemppainen, Kajza 

Jansson, Fatimah Ayyad 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att välja Jakob Ivarsson till förbundsstyrelseledamot på 2 år 

att välja Jorge Londoño, Kajza Jansson, Dag Kemppainen och 

Jehna Al-Moshahidi till förbundsstyrelseledamöter på 1 år 

    

§§§§    27272727aaaa. Val av auktoriserad revisor och ersättare. Val av auktoriserad revisor och ersättare. Val av auktoriserad revisor och ersättare. Val av auktoriserad revisor och ersättare    

Valberedningen föreslog  



 

 

 

att välja Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå till auktoriserad 

revisor och Ragnar Santesson, Winthers Revisionsbyrå till 

ersättare 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla valberedningens förslag 

    

§§§§    27272727bbbb....    VVVVal av verksamhetsrevisoral av verksamhetsrevisoral av verksamhetsrevisoral av verksamhetsrevisorerererer        

Valberedningen föreslog  

att välja Nicole Ruda och Cecilia Wadsten till 

verksamhetsrevisorer 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla valberedningens förslag 

    

§§§§    28282828....    Val av valberedning Val av valberedning Val av valberedning Val av valberedning     

Valkommittén föreslog  

att välja Sebastian Tillberg (sammankallande), Kristina 

Lindholm, Therese Håkansson, Fatimah Ayyad till 

valberedning 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla valkommitténs förslag 

 

 

§§§§29292929. Val av ledamo. Val av ledamo. Val av ledamo. Val av ledamot och personlig ersättare till Rädda Barnens rt och personlig ersättare till Rädda Barnens rt och personlig ersättare till Rädda Barnens rt och personlig ersättare till Rädda Barnens rikstyrelseikstyrelseikstyrelseikstyrelse    

Valberedningen föreslog  



 

 

 

att1 välja Sara Thiringer och Omar Akkache till ledamot och 

personlig ersättare i Rädda Barnens riksstyrelse 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  avslå att1 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att utse ledamot samt 

ersättare till Rädda Barnens Riksstyrelse 

att uppdra förbundsstyrelsen att till nästa förbundsårsmöte 

föreslå en revidering av stadgarna angående hur ledamöter 

till Rädda Barnens rikstyrelse ska utses 

    

§§§§    30303030. V. V. V. Val av representanter till Ral av representanter till Ral av representanter till Ral av representanter till Rädda ädda ädda ädda BBBBarnens verksamhetskonferens 2013arnens verksamhetskonferens 2013arnens verksamhetskonferens 2013arnens verksamhetskonferens 2013    

Valberedningen föreslog  

att val av representanter till Rädda Barnens riksmöte 2013 

delegeras till förbundsstyrelsen 

 

Förbundsårsmötet beslutade 

att  bifalla valberedningens förslag 

    



 

 

 

§31§31§31§31. Mötets avslutande. Mötets avslutande. Mötets avslutande. Mötets avslutande    

Den nyvalda förbundsordföranden Sara Thiringer avslutade förbundsårsmötet 

2012. 

 

    

 

Wilhelm TunemyrWilhelm TunemyrWilhelm TunemyrWilhelm Tunemyr            Madeleine JonssonMadeleine JonssonMadeleine JonssonMadeleine Jonsson        

Mötesordförande   Mötesordförande    

 

Daniel Svensson Daniel Svensson Daniel Svensson Daniel Svensson KåredaKåredaKåredaKåreda 

Mötesordförande 

 

Sebastian TillbergSebastian TillbergSebastian TillbergSebastian Tillberg            Kristina LindKristina LindKristina LindKristina Lindholmholmholmholm 

Mötessekreterare   Mötessekreterare 

 

Lisa Haddouche BergLisa Haddouche BergLisa Haddouche BergLisa Haddouche Berg                Therese HåkanssonTherese HåkanssonTherese HåkanssonTherese Håkansson 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 

 


