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	 	 Årsstämma 2021-02-25 - 2021-03-01 via via Vote-IT. 

	 	 Deltagare: Se röstlängd

	 	 Svensk Live - Unga arrangörsnätverket tillämpar löpande numrering av protokollpunkter med 	 	
	 	 årsstämman som utgångspunkt, d.v.s. årsstämmans öppnande är alltid protokollpunkt nr. 1.


Protokoll 

§ 1. Mötets öppnande


Mötet öppnas via i VoteIT 2021-02-25 kl. 13:39.


§ 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare


Förslag: 	 Att välja Marita Isaksson till mötesordförande och Måns Katsler till 	 	 	
	 	 mötessekreterare.


Beslut: Att bifalla förslaget och välja Marita Isaksson till mötesordförande och Måns 
Katsler till mötessekreterare. 

§ 3. Val av justeringsperson, tillika rösträknare


Förslag:	 Att välja Maria Strid och Tim Hintsov till justeringspersoner, tillika rösträknare.


Beslut: Att bifalla förslaget och välja Maria Strid och Tim Hintsov till 
justeringspersoner, tillika rösträknare. 

§ 4. Fastställande av dagordning


Förslag: 	 Att fastställa föreslagen dagordning.


Beslut: Att bifalla förslaget och fastställa föreslagen dagordning. 

§ 5. Adjungering


Adjungering innebär att personer som ej representerar någon medlemsförening får närvara vid 
stämman samt att denne inte har rösträtt.


Förslag:	 Att Måns Katsler adjungeras till stämman.


Beslut: Att bifalla förslaget och adjungera Måns Katsler till stämman. 

§ 6. Fastställande av röstlängd


Förslag:	 Att fastställa röstlängd enligt bilagd deltagarlista med röstlängd.


Beslut: Att bifalla förslaget och fastställa röstlängden enligt bilagd deltagarlista med 
röstlängd. 
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§ 7. Stämmans behöriga utlysande


Enligt stagar ska årsstämman utlysas minst 1 månad före dess genomförande. Stämman utlystes 
2020-12-15, mer än två månader före dess genomförande.


Förslag:	 Att stämman anses vara behörigt utlyst.


Beslut: Att bifalla förslaget och fastslå att stämman är behörigt utlyst. 

§ 8. Fastställande av verksamhetsberättelse


Verksamhetsberättelse för 2020 har skickats ut till anmälda deltagare samt publicerats via 
hemsida i god tid före årsstämman för att medlemmar ska haft möjlighet att kommentera och 
föreslå ändringar före årsstämman. Möjlighet till detta ges även under sittande möte, om än i 
digital form.


Förslag:	 Att verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 fastställs.


Beslut: Att bifalla förslaget och fastställa verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2020. 

§ 9. Ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt fastställande av balansräkning


Ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt balansräkning gällande verksamhetsåret 2020 
har skickats ut till anmälda deltagare samt publicerats via hemsida i god tid före årsstämman för 
att medlemmar ska haft möjlighet att kommentera, ställa frågor och komma med förslag före 
årsstämman. Möjlighet till detta ges även under sittande möte, om än i digital form.


Förslag:	 Att godkänna den ekonomiska redovisningen samt fastställer balansräkningen.


Beslut: Att bifalla förslaget och för verksamhetsåret 2020 godkänna den ekonomiska 
redovisningen samt fastställa balansräkningen. 

§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den av revisorerna granskade verksamhetsperioden


Revisorsrapporter från auktoriserad revisor samt ideell revisor gällande verksamhetsåret 2020 har 
skickats ut till anmälda deltagare samt publicerats via hemsida i god tid före årsstämman för att 
medlemmar ska haft möjlighet att kommentera, ställa frågor och komma med förslag före 
årsstämman. Möjlighet till detta ges även under sittande möte, om än i digital form.


Båda revisorerna föreslår att årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020.


Förslag:	 Att årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.


Beslut: Att bifalla förslaget och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020. 
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§ 11. Fastställande av medlemsavgift


Valberedningens förslag på styrelse, revisorer, valberedning, arvodesnivåer samt medlemsavgift 
har skickats ut till anmälda deltagare samt publicerats via hemsida i god tid före årsstämman för 
att medlemmar ska haft möjlighet att kommentera, ställa frågor och komma med förslag före 
årsstämman. Möjlighet till detta ges även under sittande möte, om än i digital form.


Förslag:	 Att medlemsavgiften lämnas oförändrad, d.v.s. 500 kr per medlemsförening och 		
	 	 kalenderår.


Beslut: Att bifalla förslaget och fastställa medlemsavgiften till 500 kr per förening och 
kalenderår. 

§ 12. Verksamhetsplan samt budget för kommande mandatperiod

	 

Verksamhetsplan samt budget för kommande mandatperiod har skickats ut till anmälda deltagare 
samt publicerats via hemsida i god tid före årsstämman för att medlemmar ska haft möjlighet att 
kommentera, ställa frågor och komma med förslag före årsstämman. Möjlighet till detta ges även 
under sittande möte, om än i digital form.


Förslag:	 Att godkänna och fastslå den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen för 	 	
	 	 verksamhetsåret 2021.


Beslut: Att bevilja förslaget och godkänna samt fastslå den av styrelsen föreslagna 
verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2021. 

Förslag:	 Att godkänna och fastslå den av styrelsen föreslagna budgeten för 	 	 	
	 	 verksamhetsåret 2021.


Beslut: Att bevilja förslaget och godkänna samt fastslå den av styrelsen föreslagna 
budgeten för verksamhetsåret 2021. 

§ 13. Val av styrelse


Valberedningens förslag på styrelse, revisorer, valberedning, arvodesnivåer samt medlemsavgift 
har skickats ut till anmälda deltagare samt publicerats via hemsida i god tid före årsstämman för 
att medlemmar ska haft möjlighet att kommentera, ställa frågor och komma med förslag före 
årsstämman. Möjlighet till detta ges även under sittande möte, om än i digital form.


Förslag:	 Att stämman väljer Nils Andrén till ordförande.


Beslut: Att bifalla förslaget och välja Nils Andrén till ordförande 

Förslag:	 Att stämman väljer Axel Franzén, Isak Löb, Anna Wagner, Hilma Kekkonen, David 	
	 	 Gunnarsson och Tim Omorogieva till ledamöter.


Beslut: Att bifalla förslaget och välja Axel Franzén, Isak Löb, Anna Wagner, Hilma 
Kekkonen, David Gunnarsson och Tim Omorogieva till ledamöter. 

Förslag:	 Att årsstämman väljer Ellen Yngve och Hugo Goldstyn till suppleanter.


Beslut: Att bifalla förslaget och välja Ellen Yngve och Hugo Goldstyn till suppleanter. 
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§ 14. Val av revisorer


Valberedningens förslag på styrelse, revisorer, valberedning, arvodesnivåer samt medlemsavgift 
har skickats ut till anmälda deltagare samt publicerats via hemsida i god tid före årsstämman för 
att medlemmar ska haft möjlighet att kommentera, ställa frågor och komma med förslag före 
årsstämman. Möjlighet till detta ges även under sittande möte, om än i digital form.


Förslag:	 Att stämman väljer Thomas Jägenstedt, Rådab revisionsbyrå, till auktoriserad 	 	
	 	 revisor samt att auktoriserad revisorsuppleant lämnas vakant.


Beslut: Att bifalla förslaget och välja Thomas Jägenstedt, Rådab revisionsbyrå, till 
auktoriserad revisor. Auktoriserad revisorsuppleant lämnas vakant. 

Förslag:	 Att stämman väljer Sebastian Björkman till ideell revisor samt Tim Hintsov till ideell 	
	 	 revisorsuppleant.


Beslut: Att bifalla förslaget och välja Sebastian Björkman till ideell revisor samt Tim 
Hintsov till ideell revisorsuppleant. 

§ 15. Val av valberedning


Valberedningens förslag på styrelse, revisorer, valberedning, arvodesnivåer samt medlemsavgift 
har skickats ut till anmälda deltagare samt publicerats via hemsida i god tid före årsstämman för 
att medlemmar ska haft möjlighet att kommentera, ställa frågor och komma med förslag före 
årsstämman. Möjlighet till detta ges även under sittande möte, om än i digital form.


Förslag:	 Att stämman väljer Maria Strid (sammankallande), Maria Pettersson, Mattias Rudén 
	 	 och Marita Isaksson till valberedning.


Beslut: Att bifalla förslaget och välja Maria Strid, (sammankallande) Maria Pettersson, 
Mattias Rudén och Marita Isaksson till valberedning. 

§ 16. Fastställande av arvodesnivåer


Valberedningens förslag på styrelse, revisorer, valberedning, arvodesnivåer samt medlemsavgift 
har skickats ut till anmälda deltagare samt publicerats via hemsida i god tid före årsstämman för 
att medlemmar ska haft möjlighet att kommentera, ställa frågor och komma med förslag före 
årsstämman. Möjlighet till detta ges även under sittande möte, om än i digital form.


Förslag:	 Att stämman beslutar att behålla samma styrelsearvode som tidigare vid fysiska 		
	 	 träffar, d v s 750 kr per möte samt att inget arvode för digitala möten ges.


Beslut: Att bifalla förslaget och behålla samma styrelsearvode som tidigare vid 
fysiska träffar, d v s 750 kr per möte samt att inget arvode för digitala möten 
ges. 

Förslag:	 Att stämman beslutar om en höjning av ordförandes årsarvode från 2 000 kr till 

	 	 3 000 kr.


Beslut: Att bifalla förslaget och fastställa ordförandes årsarvode till 3 000 kr. 
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§ 17. Inkomna motioner och riksstyrelsens förslag


Möjlighet för medlemmar att skicka in motioner till årsstämman har informerats om i samband 
med inbjudan, i nyhetsbrev och via e-post i god tid före stämman. Enligt § 6.7 i föreningens 
stadgar ska motioner vara inskickade senast två veckor före dess genomförande. 


Inga motioner har skickats in och styrelsen har ej heller inkommit med förslag som ska tas upp 
under denna mötespunkt.


§ 18. Övriga frågor


Inga övriga frågor har meddelats i förväg eller aviserats under sittande möte.


§ 19. Mötets avslutande


Alla mötesdeltagare tackas för sitt deltagande med förhoppning om att årsstämman 2022 kan 
genomföra på traditionellt vis, i fysisk form.


Mötet avslutas 2021-03-01, kl. 15.55.


Vid pennan:	 	 	 	 Justeras:


________________________	 	 ________________________	 ________________________

Måns Katsler	 	 	 	 Maria Strid	 	 	 Tim Hintsov
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