Förbundsårsmöte 2014-09-26 – 09-28

Protokoll
Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsårsmöte
Stenungsund 26 – 28 september 2014

1 / 19
____

____

____

____

____

____

Förbundsårsmöte 2014-09-26 – 09-28

§ 1 Förbundsårsmötets öppnande
Förbundsordföranden Sara Thiringer öppnar förbundsårsmötet klockan 15:15 den 26
september 2014.
§ 2 Val av mötespresidium
Här är lite brödtext om vad som diskuterades om något är viktigt att spara.
Valberedningen yrkar

att1

välja Helen Brandt och Simon Mogren till mötesordföranden.

att2

välja Kajza Jansson och Karin Höglund till mötessekreterare.

Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla valberedningens förslag.

§ 3 Fastställande av röstlängd
Förbundsårsmötet beslutade

att

fastställa röstlängden till 33 personer.

§ 4 Fråga om mötet är korrekt utlyst
Alexandra Wittgren föredrar punkten och berättar att kallelsen kom ut i början av juni,
vilket är 4 månader innan mötet.
Förbundsstyrelsen yrkar

att

anse förbundsårsmötet stadgeenligt utlyst.

Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag.
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§ 5 Val av övriga mötesfunktionärer
Valberedningen yrkar

att1
välja Alexandra Wittgren och Rebecca Haglund till justerare och
protokolljusterare.
att2

Maliha Khan och Elin Berg väljs till demokratiobservatörer.

att3

välja Aviva Katzeff Silberstein, Antonia Nordström, Bodil Ritzén och
Alexandra Wittgren till mentorer/påverkanscoacher

Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla valberedningens förslag.

§ 6 Dagordning
Förbundsstyrelsen yrkar

att

fastställa dagordningen som den ligger

Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 7 Arbetsordning
Sara Thiringer och Mimmi Thorneus föredrar punkten och går igenom arbetsordningen.
Förbundsstyrelsen yrkar

att

anta förslaget på arbetsordning.

Årsmötet yrkar på
att
man får bara sätta upp en plupp per förslag under påverkanstorget
att
om man vill ställa en ordningsfråga kan man sträcka upp händerna över
huvudet och forma ett O.
Förbundsårsmötet beslutade

att

anta förslaget på arbetsordning med gjorda ändringar
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§ 8 Val av valberedningskommitté
Mötespresidiet presenterar förslaget. Det finns ingen avgående verksamhetsrevisor
närvarande, så förslaget har bara 4 personer istället för 5 personer.
Valberedningen yrkar

att
välja Alexandra Wittgren, Theodor Ryan, Fatimah Ayyad och Karolin Persson
till valberedningskommitté.
Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla valberedningens förslag.

§ 9 Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelsen presenteras av Mimmi Thorneus och Bodil Ritzén.
Förbundsstyrelsen yrkar

att

lägga verksamhetsberättelsen 2013 till handlingarna.

Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 10 Förbundets balans- och resultaträkning 2013
Balans- och resultaträkningarna presenteras av Sara Thiringer och Kajza Jansson. Det
konstaterades att utgifterna överskred intäkterna för 2013. Detta för att använda sparade
pengar.
Orsaken till sjunkande medlemssiffror presenterades.
En underskriven version av årsbokslutet visas.
Förbundsstyrelsen yrkar
att
balansera 2013 års resultat enligt förslaget
att
lägga förbundets balans- och resultatrapport till handlingarna.
Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag.
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§ 11 Delrapport på RBUF:s arbete 2014
Sara Thiringer presenterar delrapporten.
Förbundsstyrelsen yrkar

att

lägga Delrapport på RBUF:s arbete 2014 till handlingarna.

Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 12 Verksamhetsrevisorernas rapport
Mötespresidiet presenterar verksamhetsrevisorernas rapport.
Förbundsstyrelsen yrkar

att

lägga verksamhetsrevisorernas rapport till handlingarna.

Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 13 Auktoriserade revisorns rapport
Mötespresidiet presenterar den auktoriserade revisorns rapport.
Förbundsstyrelsen yrkar

att

lägga den auktoriserade revisorns rapport till handlingarna.

Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 14 Ansvarsfrihet
Både de auktoriserade revisorn och verksamhetsrevisorerna yrkar på att ge ansvarsfrihet
till styrelsen för 2013. Årsmötet diskuterar frågan.
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Förbundsårsmötet beslutade

att

bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 15 Verksamhetsinriktning 2015
Årsmötet diskuterar för och emot läxor i skolan.
Tilläggsförslag till Förslag 1. Barns rätt till lek vila och fritid.
Att

RBUF ska kämpa för en skola där läxorna integreras i utbildningen, och som
ett första steg mot detta mål kämpa för att alla skolor ska erbjuda gratis
läxhjälp.

Att

det ska vara läxfritt från och med man börjar få betyg

Att
grundskolan ska vara läxfri. På gymnasiet ska läxor bara finnas på
studieförberedande program för att förbereda eleverna för högskolestudier. Läxhjälp ska
finnas på skolan för de elever som vill ha det.
att

det ska finnas läxor, men också få tid att göra läxor i skolan och få läxhjälp

att

Att lägga till ”som är avgiftsfria och geografiskt spridda” efter
”meningsfulla fritidsaktiviteter i kommunen”

att

Att skolan ska kunna vara öppen och det ska finnas lärare tillgängliga
utanför lektions tid. Så man bara gör sitt skolarbete i skolan och inte
behöver ta med det hem.

att
föreningar speciellt idrottsföreningar inte ska diskriminera barn och unga i
enlighet med artikel 2 i BK.
att

Att skolan ska vara betygsfri

Tillägg till Förslag 2. Barns rätt att få bo i Sverige
att

Att ändra ”aldrig genomföra deportationer av barn” till ”aldrig utvisa barn”

att

Att ändra ”aldrig genomföra deportationer av barn” till ”aldrig genomföra
utvisningar/ deportationer av barn.”
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Förbundsårsmötet beslutade

att

Anta förslag 1. ”Artikel 31- Barns rätt till lek, vila och fritid.” med gjorda
ändringar som verksamhetsinriktning för 2015.

§ 16 Förslag från förbundsstyrelsen: Frihet för lokalgrupperna (stadgeändringar)
Förbundsstyrelsen yrkar

att 1

ändra stadgans kap. 4 § 7 Lokalgrupper
från
Lokalgrupper är Rädda Barnens Ungdomsförbunds lokala
sammanslutningar av medlemmar i en kommun, i en stadsdel eller på en ort
någonstans i landet. Alla lokalgrupper är egna juridiska personer med egna
lokala styrelser och egna lokala årsmöten.
När en ny lokalgrupp bildas ska de anta Rädda Barnens Ungdomsförbunds
lokala stadgar som sina egna. Efter detta ska lokalgruppen skicka in sitt
lokala årsmötesprotokoll och sina kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen,
eller annan utsedd kontaktperson. Efter det kan förbundsstyrelsen fastställa
lokalgruppen som en del av Rädda Barnens Ungdomsförbund och beslutar
också om dess namn och upptagningsområde.
Lokalgruppen ska vid varje lokalt årsmöte anta Rädda Barnens
Ungdomsförbunds lokala stadgar som sina egna stadgar.
Alla medlemmar i förbundet blir medlem i den lokalgrupp som omfattar det
område medlemmen bor i. Det är möjligt att byta lokalgrupp genom att
anmäla detta till förbundsstyrelsen, eller annan utsedd kontaktperson.
till
Lokalgrupper är Rädda Barnens Ungdomsförbunds lokala
sammanslutningar av medlemmar i en kommun, i en stadsdel eller på en ort
någonstans i landet. Alla lokalgrupper är egna juridiska personer med egna
lokala styrelser, egna lokala stadgar och egna lokala årsmöten.
Lokalgruppen ska efter bildandet skicka in sitt lokala årsmötesprotokoll, sina
stadgar och sina kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen, eller annan utsedd
kontaktperson. Efter det kan förbundsstyrelsen fastställa lokalgruppen som
en del av Rädda Barnens Ungdomsförbund och besluta om dess
upptagningsområde.
Alla medlemmar i förbundet blir medlem i den lokalgrupp som omfattar det
7 / 19
____

____

____

____

____

____

Förbundsårsmöte 2014-09-26 – 09-28

område medlemmen bor i. Det är möjligt att byta lokalgrupp genom att
anmäla detta till förbundsstyrelsen, eller annan utsedd kontaktperson.

att2

ändra stadgans kap. 4 § 8 Nationella arbetsgrupper
från
Nationella arbetsgrupper är Rädda Barnens Ungdomsförbunds
sakfrågekopplade
sammanslutningar av medlemmar i hela landet. Gemensamt för alla
nationella
arbetsgrupper är att de fokuserar sitt arbete inom ett avgränsat
ämnesområde eller till en specifik sakfråga.
En nationell arbetsgrupp kan välja att vara en egen juridisk person och har i
sådana fall egna styrelser och egna årsmöten.
När en ny nationell arbetsgrupp bildas ska de skicka in en
verksamhetsbeskrivning och sina kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen,
eller annan utsedd kontaktperson. Efter det kan förbundsstyrelsen fastställa
den nationella arbetsgruppen som en del av Rädda Barnens
Ungdomsförbund och beslutar också om dess namn och ansvarsområde.
Om en nationell arbetsgrupp beslutar att bli en egen juridisk person ska de
först anta Rädda Barnens Ungdomsförbunds lokala stadgar som sina egna.
Efter detta ska den nationella arbetsgruppen skicka in sitt årsmötesprotokoll
och sina kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen, eller annan utsedd
kontaktperson. Efter det kan förbundsstyrelsen fastställa den nationella
arbetsgruppen som en del av Rädda Barnens Ungdomsförbund och beslutar
också om dess namn och ansvarsområde.
De nationella arbetsgrupper som är egna juridiska personer ska vid varje
årsmöte anta Rädda Barnens Ungdomsförbunds lokala stadgar som sina
egna.
En medlem i Rädda Barnens Ungdomsförbund kan ansluta sig till en
nationell arbetsgrupp genom att kontakta den nationella arbetsgruppen.
Den nationella arbetsgruppen meddelar sedan förbundsstyrelsen, eller
annan utsedd kontakt
person.
till
Nationella arbetsgrupper är Rädda Barnens Ungdomsförbunds
sakfrågekopplade sammanslutningar av medlemmar i hela landet.
Gemensamt för alla nationella arbetsgrupper är att de fokuserar sitt arbete
inom ett avgränsat ämnesområde eller till en specifik sakfråga.
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En nationell arbetsgrupp kan välja att vara en egen juridisk person och har i
sådana fall egna styrelser, egen stadga och egna årsmöten.
När en ny nationell arbetsgrupp bildas ska de skicka in en
verksamhetsbeskrivning och sina kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen,
eller annan utsedd kontaktperson. Efter det kan förbundsstyrelsen fastställa
den nationella arbetsgruppen som en del av Rädda Barnens
Ungdomsförbund och beslutar också om dess namn och ansvarsområde.
Om en nationell arbetsgrupp beslutar att bli en egen juridisk person ska de
först anta och skicka in sina stadgar till förbundsstyrelsen. Efter detta ska
den nationella arbetsgruppen skicka in sitt årsmötesprotokoll och sina
kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen, eller annan utsedd kontaktperson.
Efter det kan förbundsstyrelsen fastställa den nationella arbetsgruppen som
en del av Rädda Barnens Ungdomsförbund och beslutar också om dess
ansvarsområde.
En medlem i Rädda Barnens Ungdomsförbund kan ansluta sig till en
nationell arbetsgrupp genom att kontakta den nationella arbetsgruppen.
Den nationella arbetsgruppen meddelar sedan förbundsstyrelsen, eller
annan utsedd kontaktperson.

att3

ändra stadgans kap. 5 § 1 Gruppens bildande
från
När en ny grupp bildas ska de anta Rädda Barnens Ungdomsförbunds
stadgar som sina egna.
Efter detta ska gruppen skicka in sitt lokala årsmötesprotokoll och sina
kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen, eller annan utsedd kontaktperson.
Förbundsstyrelsen fastställer gruppen som en del av Rädda Barnens
Ungdomsförbund och beslutar också om dess namn och
upptagningsområde.
till
När en ny grupp bildas ska gruppen skicka in sitt lokala årsmötesprotokoll
och sina kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen, eller annan utsedd
kontaktperson. Gruppen ska också anta egna stadgar som går i linje med
Rädda Barnens Ungdomsförbunds värderingar och demokratiska
organisering, samt skicka in dessa stadgar tillsammans med
årsmötesprotokollet och kontaktuppgifterna. Förbundsstyrelsen fastställer
gruppen som en del av Rädda Barnens Ungdomsförbund och beslutar också
om dess upptagningsområde.
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att4

ändra stadgans kap. 5 § 2 Gruppens namn och områden
från
Förbundsstyrelsen beslutar om namn, upptagningsområde och
ansvarsområde för lokalgrupper och nationella arbetsgrupper.
till
Förbundsstyrelsen beslutar om upptagningsområde och ansvarsområde för
lokalgrupper och nationella arbetsgrupper.

att5

i stadgans kap. 5 § 4.a Lokalgruppernas årsmöte stryka följande rad
7. Anta Rädda Barnens Ungdomsförbunds lokala stadgar som sina egna
samt justera numreringen.

Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 17 Förslag från förbundsstyrelsen: Målvärden för strategin 2014-2016
Förbundsstyrelsen yrkar

att

vi ska utgå ifrån måtten ovan när vi mäter om strategin 2014 – 2016 har
uppnåtts

Tilläggsförslag
att

vi ska utgå ifrån relevanta mått när vi mäter om strategin 2014 – 2016 har
uppnåtts

att

styrelsen får i uppdrag att under mandatperioden ta fram en plan/process
för hur strategin ska utvärderas vid strategins utgång

Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag med gjorda ändringar.
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§ 18 Förslag från styrelsen: Ett barnsligare förbund
Förslagen presenteras.
Förbundsstyrelsen yrkar

att1

i framtiden kalla förbundsårsmötet för barnrättskongress

att2

ändra detta på alla ställen där förbundsårsmöte nämns i förbundets
styrdokument, policies, stadgarna och externa dokument.

Tilläggsförslag
Att

i framtiden kalla förbundsårsmötet för barnrättsårsmöte

Att

i framtiden kalla förbundsårsmötet för barnrättsmöte

Att

i framtiden kalla förbundsårsmötet för påverkanshelg

Att

i framtiden kalla förbundsårsmötet för årsmöte

Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 19 Förslag från förbundsstyrelsen: Politiskt program för RBUF
Förbundsstyrelsen yrkar

att

anta det politiska programmet ”Makt åt barn och unga – barnrättspolitiska
krav”.

Tilläggsförslag
Att

ändra ”Juridiska processer ska anpassas efter, och ta hänsyn till barnets
mognad snarare än ålder.” till ”Juridiska processer ska anpassas efter och ta
hänsyn till barnet som individ, snarare än barnets ålder.”

Att

under ”Makt och inflytande” lägga till, under punkt 3: ”Kommuner och
landsting ska ha långtgående handlingsplaner för unga och barns
inflytande”
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Att
ändra ”Det ska finnas tysta rum för alla typer av religionsutövning i skolan”
till ”Det ska finnas möjlighet att utöva alla typer av religioner i en tyst miljö/rum på
skolans område”
Att
punkten ”Inget barn ska utvisas” ska stå under rubriken ”Barns rättigheter i
Sverige” istället för ”Normkritik och icke-diskriminering”
Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag med gjorda ändringar.

§ 20 Medlemsavgift för enskilda medlemmar i Rädda barnens ungdomsförbund
Förbundsstyrelsen yrkar

att

medlemsavgiften för enskilda medlemmar ska vara noll kronor.

Tilläggsförslag
Att

man ska behålla medlemsavgiften men dra ner den till 30 kronor. De som
inte är ”medlemmar” (dvs inte betalar medlemsavgiften) ska få vara med i
förbundet på samma sätt som en medlem

Att

det är 0 kronor i medlemsavgift, men en får ge 75 kronor per år om en vill.
Valfrihet för mångfald!

Att

införskaffa någon typ av månadsgivarssystem med valfritt belopp per
månad

Att

Ge styrelsen i uppdrag att undersöka om man kan ha ett månadsgivarsystem
och hur mycket pengar det skulle kosta

att

utreda möjligheten införa stödmedlemskap och presentera resultatet på
nästa BK (Barnrättskongress)

Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag med tillägg
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§ 21 Motioner
Mötespresidiet finner att inga motioner inkommit.
§ 22 Information från Rädda Barnen.
Rädda Barnens representant Martin Kvist och vår kontaktperson Ulrika Sundö Ricke (?)
berättar om vad de gör och hur de arbetar på Rädda Barnen.
Martin och Ulrika vill ha input från årsmötet och ställer två frågor till mötet att fundera
kring.
- Hur skulle RBUFs lokalgrupper vilja samarbeta med Rädda Barnens lokalföreningar?
- Vad ska RB ta med sig i arbetet för att bli en mer inkluderande organisation?
Mötet diskuterar frågan och ger input till Martin och Ulrika.
§ 23 Motioner till Rädda Barnens riksmöte.
Mötespresidiet finner att inga motioner till Rädda Barnens riksmöte är lagda. Troligtvis är
detta för att det inte är dags att lägga motioner igen förrän våren 2016.
§ 24 Uppdragsbeskrivning för förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen yrkar

att

godkänna uppdragsbeskrivningen för förbundsstyrelsen.

Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 25 Riktlinjer för arvodering av styrelsen
Valberedningen yrkar

att1

förbundsstyrelsen får arvodera max 200% i styrelsen.

att2

högsta nivån på ersättning för 100% är 18 500/mån inklusive skatt.
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Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla valberedningens förslag.

§ 26 Förbundsstyrelsens storlek
Valberedningen presenterar sitt förslag och poängterar att det inte är ett problem att
bestämma att tex 6 personer ska sitta i styrelsen.
Valberedningen yrkar

att

det ska sitta 5 personer i styrelsen, medräknat förbundsordförande, vice
förbundsordförande och den som valdes för 2 år förra året.

Ändringsyrkande
Att

det ska sitta 7 personer i styrelsen, medräknat förbundsordförande, vice
förbundsordförande och den som valdes för 2 år förra året.

Förbundsårsmötet beslutade

att
det ska sitta 7 personer i styrelsen, medräknat förbundsordförande, vice
förbundsordförande och den som valdes för 2 år förra året.
§ 27A Val av förbundsordförande
Valberedningen presenterar sitt förslag.
Sara Thiringer presenterar sig själv och varför hen vill bli vald till ordförande. Årsmötet
ställer sina frågor till Sara.
Valberedningen yrkar

att

Sara Thiringer väljs till förbundsordförande.

Förbundsårsmötet beslutade

att

enhälligt välja Sara Thiringer till förbundsordförande.

§ 27B Val av vice förbundsordförande
Valberedningen presenterar sitt förslag.
Mimmi Thorneus presenterar sig själv och varför hen vill bli vald till vice ordförande.
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Årsmötet ställer sina frågor till Mimmi.
Valberedningen yrkar

att

Mimmi Thorneus väljs till vice förbundsordförande.

Förbundsårsmötet beslutade

att

enhälligt välja Mimmi Thorneus till vice förbundsordförande.

§ 27C Val av ledamöter i förbundsstyrelsen
Valberedningen presenterar sitt förslag.
Mohammed al-Asadi och Rebecca Haglund presenterar sig själv och varför de vill bli
valda. Maliha Khan presenterar Agneta Khan, och Mimmi Thorneus presenterar Elin
Olofsson, då de inte kunde vara med på förbundsårsmötet. Årsmötet ställer frågor till
kandidaterna.
Valberedningen yrkar

att1

Elin Olofsson väljs till ledamot i förbundsstyrelsen för 2 år.

att2

Mohammed Al-Asadi väljs till ledamot i förbundsstyrelsen för 1 år.

Tilläggsyrkande
att
att

Rebecca Haglund väljs till ledamot i förbundsstyrelsen för 1 år
Agneta Khan väljs till ledamot i förbundsstyrelsen för 1 år

Förbundsårsmötet beslutade

att

enhälligt välja Elin Olofsson till ledamot i förbundsstyrelsen för 2 år

att
enhälligt välja Mohammed Al-Asadi, Rebecca Haglund och Agneta Khan till
ledamöter i förbundsstyrelsen för 1 år
§ 28 Uppdragsbeskrivning för barnrättspolitiska gruppen
Förbundsstyrelsen yrkar

att

godkänna uppdragsbeskrivningen för barnrättspolitiska gruppen.
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Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 29 Val till barnrättspolitiska gruppen
Valberedningen presenterar sitt förslag, och kandidaterna presenterar sig själva och
varför de vill bli valda. Årsmötet ställer sina frågor till kandidaterna.
Valberedningen yrkar

att

Lova Olofsson, Inaya El Ladki och Elin Berg väljs till barnrättspolitiska
gruppen.

Tilläggsyrkande
att
att

Moa Lindgren väljs till barnrättspolitiska gruppen
Lova Olofsson väljs till sammankallande för barnrättspolitiska gruppen

Förbundsårsmötet beslutade

att
att

Lova Olofsson, Inaya El Ladki, Elin Berg och Moa Lindgren till
barnrättspolitiska gruppen
Lova Olofsson väljs till sammankallande för barnrättspolitiska gruppen

§ 30 Val av auktoriserad revisor och ersättare
Valberedningen presenterar sitt förslag.
Valberedningen yrkar

att
Att

Per Engzell väljs till auktoriserad revisor.
ge Per Engzell i uppdrag att utse en ersättare till den auktoriserade revisorn

Förbundsårsmötet beslutade

att
Att

Per Engzell väljs till auktoriserad revisor.
ge Per Engzell i uppdrag att utse en ersättare till den auktoriserade revisorn
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§ 31 Uppdragsbeskrivning för verksamhetsrevisorer
Förbundsstyrelsen yrkar

att

godkänna uppdragsbeskrivningen för verksamhetsrevisorerna.

Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 32 Val av verksamhetsrevisorer
Valberedningen presenterar sitt förslag, och kandidaterna presenterar sig själva och
varför de vill bli valda.
Valberedningen yrkar

att

Kajza Jansson och Magnus Tornberg väljs till verksamhetsrevisorer.

Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla valberedningens förslag.

§ 33 Uppdragsbeskrivning för valberedningen
Förbundsstyrelsen yrkar

att

godkänna uppdragsbeskrivningen för valberedningen.

Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 34 Val av valberedning
Valberedningskommittéen presenterar sitt förslag, och kandidaterna presenterar sig
själva och varför de vill bli valda. Årsmötet ställer sina frågor till kandidaterna.
Valberedningskommittéen yrkar
att

välja Therese Håkansson, Marion Karlsson, Sofia Sandgren och Agnes
Båvner Lorentzi till valberedningen.

17 / 19
____

____

____

____

____

____

Förbundsårsmöte 2014-09-26 – 09-28

Att

välja Therese Håkansson till sammankallande.

Förbundsårsmötet beslutade

att

Therese Håkansson, Marion Karlsson, Sofia Sandgren och Agnes Båvner
Lorentzi väljs till valberedningen.

Att

Therese Håkansson väljs till sammankallande.

§ 35 Val av representanter till Rädda Barnens riksstyrelse
Valberedningen yrkar

att1

Sara Thiringer blir RBUF:s ordinarie ledamot i Rädda Barnens riksstyrelse.

att2

Sona Rashid blir Sara Thiringers ersättare i Rädda Barnens riksstyrelse.

Förbundsårsmötet beslutade

att

bifalla valberedningens förslag.

§ 36 Övriga årsmötesfrågor
Mötespresidiet fann inga övriga frågor att ta upp.
§ 37 Mötets avslutande
Sara tackar av mötesfunktionärer, presidium, avgående styrelseledamöter och övriga
avgående förtroendevalda. Även kansliet tackas.
Sara Thiringer avslutade mötet klockan 14.56 den 28 September 2014.
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Mötesordförande

Mötesordförande

___________________________________

________________________________

Mötessekreterare

Mötessekreterare

___________________________________

________________________________

Justerare

Justerare

___________________________________

________________________________
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