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Dagordning årsmötesförhandlingarna 

7 maj 2022 

§1. Mötets öppnande 

§2. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, sekreterare, samt två 
protokolljusterare tillika rösträknare vid eventuell votering 

§3. Godkännande av dagordning 

§4. Fastställande av röstlängd 

§5. Årsmötets behöriga utlysande 

§6. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år 

§7. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

§8. Fastställande av verksamhetsplan 

§9. Motioner / propositioner 

§10. Val av styrelse 

§11. Val av revisorer och suppleanter 

§12. Val av valberedning 

§13. Årsavgift för kommande kalenderår 

§14. Övriga frågor 

§15. Mötets avslutande 
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Motioner 
(samtliga motioner inkomna från lokalstyrelsen i VoF Uppsala) 

Motion 1 

Inget står i stadgarna om föreningens lokalavdelningar. Stadgarna bör kompletteras med en 
skrivning om dem, att sådana finns, hur sådana bildas, hur deras stadgar fastställs etc. 
 
Årsmötet föreslås besluta 
- att ge styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte föreslå en paragraf i föreningens stadgar där 
föreningens lokalavdelningar regleras. 
 
Styrelsens svar: Styrelsen ställer sig positiv till motionen 

Motion 2 

Stadgarnas § 2 reglerar explicit vem som *kan* bli medlem, inte hur eller när man blir det: ”Medlem 
kan den bli som stöder föreningens syfte enligt § 1 och som erlägger årsavgiften.” Om en person 
som inte stöder föreningens syfte betalar medlemsavgift, ska den således inte få bli medlem och 
detta bör regleras.  
 
Årsmötet föreslås besluta 
- att § 2 i föreningens stadgar ges ett tillägg enligt följande. ”Medlemskapet gäller från och med att 
medlemsavgiften är betald och medlemmen är inskriven i föreningens medlemsregister. 
Medlemskap kan nekas den som uppenbart inte har för avsikt att stöda föreningens syfte eller som 
på annat sätt kan förväntas allvarligt skada föreningen.” 
 
Styrelsens svar: Styrelsen ställer sig positiv till motionen 

Motion 3 

Det finns alltid en risk för kupper i form av att ett antal personer, med andra syften än majoriteten 
av medlemmarna, löser medlemskap i direkt anslutning till ett årsmöte och där installerar sina egna 
representanter som styrelse, vilket kan ställa till stor skada för en förening. § 4 om årsmötet reglerar 
idag inte vem som har rösträtt. Det betyder rimligen att alla medlemmar, hur nya de än är, har 
rösträtt, vilket öppnar för möjligheten till en kupp. Ett skydd mot detta bör läggas till så att helt nya 
medlemmar har närvarorätt men inte rösträtt på årsmöte. 
 
Årsmötet föreslås besluta 
- att i § 4 lägga till en mening efter första meningen med följande lydelse. ”Rösträtt på årsmöte har 
endast medlem som dagen för årsmötet varit medlem i minst två månader.” 
 
Styrelsens svar: Styrelsen ställer sig positiv till motionen 
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Motion 4 

Enligt stadgarnas § 4 kan årsmötets befogenheter också utövas på ett ”särskilt medlemsmöte”. Om 
sådana möten istället kallades för ”extra årsmöte” skulle det förenkla skrivningen. Det talas vidare i 
paragrafen om ”ordinarie årsmöte” vilket antyder att det särskilda medlemsmötet är just ett extra 
årsmöte. I § 13 står att de två årsmöten som krävs för stadgeändring ska vara med minst en månads 
mellanrum, vilket antyder att det ena av dem är ett extra årsmöte, så formuleringen av den 
paragrafen är redan anpassad till begreppet ”extra årsmöte”. 
 
Årsmötet föreslås besluta 
- att begreppet ”särskilt medlemsmöte” i stadgarna byts ut mot ”extra årsmöte” och 
konsekvensändringar som följer av det genomförs så att de meningar i stadgarna som berörs ges 
följande lydelse. Strykningar genomstrukna, tillägg kursiverade. 
 
I § 4: ”Årsmötets befogenheter kan även utövas vid särskilt medlemsmöte. Till sådant extra årsmöte 
kallas när styrelsen så bestämmer eller när minst 25 medlemmar skriftligen så begär. Föreningens 
revisorer kan alltid påkalla särskilt medlemsmöte extra årsmöte. Styrelsen ska utlysa extra årsmöte 
till en tidpunkt högst sex veckor efter det begäran inkommit.” 
 
”Kallelse till årsmöte (respektive särskilt medlemsmöte extra årsmöte) ska utsändas senast två 
veckor före mötesdagen.” 
 
I § 11: ”Medlem som driver verksamhet som strider mot föreningens syfte kan uteslutas genom 
beslut på årsmöte eller särskilt medlemsmöte extra årsmöte med minst två tredjedels majoritet av 
avgivna röster.” 
 
Styrelsens svar: Styrelsen ställer sig positiv till motionen 

Proposition 

Styrelsen anser att det kan uppstå situationer där ett snabbt agerande krävs ifall någon medlem 
aktivt börjar agera mot föreningens syfte. I sådana fall bör styrelsen kunna ta beslut om uteslutning, 
men detta beslut ska i så fall kunna överklagas till årsmöte. 
 
Årsmötet föreslås besluta 
- att styrelsen ges befogenhet att utesluta medlemmar som agerar mot förenings syften. Ändringen 
sker genom att paragraf 11 i stadgarna får nedanstående lydelse. Strykningar genomstrukna, tillägg 
kursiverade. 
 
I § 11 ”Medlem som driver verksamhet som strider mot föreningens syfte kan uteslutas genom 
beslut av riksstyrelsen. Ett eventuellt överklagande av uteslutningen kan ske på årsmöte eller särskilt 
medlemsmöte där ett uteslutande kräver med minst två tredjedels majoritet av avgivna röster.” 
 
(Not: ifall motion 4 ovan har antagits, ersätts frasen ”särskilt medlemsmöte” med ”extra årsmöte”) 
  



Dagordning och förslag  4(4) 

Valberedningens förslag 

Förslag till styrelse 

Ordförande: 
Pontus Böckman, Malmö (omval) 
Vice ordförande: 
Lina Tebbla, Malmö (omval) 
Övriga ledamöter: 
Kristina Almby, Uppsala (omval) 
Cecilia Baldén-Lembke, Lund (ny ledamot) 
Dan Katz, Stockholm (omval) 
Lotten Kalenius, Stockholm (omval) 
Dan Larhammar, Uppsala (ny ledamot) 
Staffan Lückander, Varberg (omval) 
Per Johan Råsmark, Uppsala (omval) 
Wolfgang Schröder, Umeå (omval) 
Anna Wallman, Göteborg (ny ledamot) 
 
 

Förslag revisorer 

Ordinarie: 
Roland Uhrberg, Uppsala (omval) 
Jukka Tilli, Lund (ny) 
Suppleanter: 
Sven Ove Hansson, Bromma (omval) 
Kristian Björnberg, Uppsala (omval)  
 
 

Not: Valberedningen har bestått av: 

Linda Strand Lundberg, Magnus Timmerby, Peter Möller (suppleant) och Xzenu Cronström Beskow 
(suppleant) 


