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Årsmöte för den ideella föreningen Med lagen som verktyg 
 

Farsta 11 april 2019 

 

1. Årsmötets öppnande. 

 

Årsmötet öppnades 18:34 av Adolf Ratzka.  

 

2. Fastställande av röstlängd.  

 

Närvarande:  

Adolf Ratzka 

Susanne Berg 

Per-Gunnar Norlin 

Jamie Bolling 

Leif Jeppsson 

Tiina Nummi Södergren 

Jonas Franksson 

Emil Erdtman 

Susanna Eriksson 

Lisa Wallenius 

Kai Bergendal 

Mona Esbjörnsson 

Anna Zotééva 

Stellan Gärde 

Ola Linder 

 

De närvarande intygade att betalning av medlemsavgift erlagts eller att de åtog sig betala på 

heder och samvete snart efter mötet.  

 

Röstlängden fastställdes till 15. 

 

3. Val av mötesfunktionärer. 

 

Tiina Nummi Södergren valdes till mötesordförande.  

 

Ola Linder valdes till protokollförare.  

 

Susanna Eriksson och Anna Zotééva valdes till justerare. Anna var tvungen att avvika innan 

mötets avslutning under behandling av punkt 7 på dagordningen, varefter Susanne Berg 

valdes till justerare.  

 

4. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna. 
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Årsmötet konstaterade att styrelsen kallat medlemmarna till årsmötet i stadgeenlig tid.  

 

5. Fastställande av dagordning. 

 

Dagordningen fastställdes enligt förslaget med ändring att punkten 17 om val av suppleanter 

till styrelsen inte ska behandlas, eftersom stadgarna sedan förra årsmötet inte innehåller val 

av suppleanter. Förslag till dagordning bifogas protokollet.  

 

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.  

 

Emil Erdtman föredrog verksamhetsberättelsen. Jämfört med det material som skickats ut till 

medlemmarna ska underlaget kompletteras med aktuella medlemsantal, vilket uppgick till ca 

40 och elva stödmedlemmar. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. Mötet uttryckte 

att det är imponerande att så mycket hänt under året. Adolf Ratzka framförde ett särskilt tack 

till de som arbetat i arvsfondsprojektet Lagen som verktyg för de insatser som gjorts under 

tiden det var aktivt, till och med februari 2019.  

 

7. Föredragning av ekonomisk redovisning.  

 

Föreningens kassör var inte närvarande. Emil Erdtman berättade att han tagit emot den 

ekonomiska redovisningen och fått instruktion av kassören att skicka den vidare till 

revisorerna, varefter han skickade den till Erika Wermeling. Därefter har revisionen 

genomförts, se punkt 8, samt utskick av revisionsberättelsen som skickats ut till 

medlemmarna. En allmän diskussion om styrelsens ekonomiska aktiviteter följde.  

 

8. Föredragning av revisionsberättelse. 

 

Revisionsberättelsen gicks igenom och diskuterades av årsmötet. Ingen av revisorerna var på 

plats under årsmötet för att svara på frågor om arbetet eller revisionsberättelsen. Årsmötet 

konstaterade att det fanns frågor som skulle behöva ställas till revisorerna om hur de ser på 

den ekonomiska berättelsen och grunden för förslaget att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 

gällande räkenskapsåret 2018. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

Revisorerna har i revisionsberättelsen föreslagit att årsmötet ska bevilja ansvarsfrihet för 

styrelsen angående räkenskapsåret 2018. Årsmötet konstaterade att den ekonomiska 

berättelsen inte kunde ligga till grund för beslut om beviljande av ansvarsfrihet för avgående 

styrelse. Beslut i frågan bordlades.  

 

10. Motioner 
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En motion har kommit in om att byta namn på föreningen. Förslaget är att kalla föreningen 

Disability Rights Defenders Sweden - Med lagen som verktyg. Skälet är för att bättre kunna 

marknadsföra föreningen och visa på dess arbete. Mötet konstaterade att det finns frågor som 

rör stadgeändring i ett sådant förslag. Årsmötet uttryckte en positiv inställning till förslaget 

och beslutade att det ska beredas mer och skickas med handlingarna till extra årsmöte, se 

under övriga frågor.  

 

11. Förslag från styrelsen 

 

Inga förslag från styrelsen har lämnats till årsmötet. 

 

12. Föredragning av verksamhetsplan.  

 

Årsmötet beslutar att den nyvalda styrelsen ska ta fram en plan och skicka den till 

medlemmarna när den är klar.  

 

13. Fastställande av medlemsavgifter. 

 

Årsmötet fastslog gällande avgifter för 2019, vilket innebär 250 kr för medlemmar och 3000 

kr för stödmedlemmar.  

 

14. Val av styrelseordförande. 

 

Valberedningen föreslog nyval av Susanne Berg som enhälligt valdes till styrelseordförande 

för ett år. Mötet tackade Adolf Ratzka hjärtligt för sin insats som ordförande sedan 

föreningens start. 

 

15. Val av kassör. 

 

Valberedningen föreslog omval av Sebastian Ferrer som av årsmötet valdes till kassör för ett 

år. 

 

16. Val av övriga styrelseledamöter. 

 

Årsmötet konstaterade att Susanna Eriksson, Hans Filipsson och Mari Siilsalu sedan årsmötet 

2018 är valda som styrelseledamöter till och med 2020. 

 

Valberedningen föreslog omval av Stellan Gärde som styrelseledamot i två år, nyval av Lars-

Göran Wadén som styrelseledamot i två år, samt nyval av Anna Zotééva som styrelseledamot 

i två år. Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag och välja Stellan 

Gärde, Lars-Göran Wadén och Anna Zotééva som styrelseledamöter enligt valberedningens 

förslag.  

 

17. Val av valberedning.  
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Tiina Nummi-Södergren meddelade att hon ställde upp för ett år till. Jonas Franksson 

meddelade att han ställde upp för ett år till, denna gång som sammankallande. Adolf Ratzka 

nominerades för ett år. Dessa valdes av årsmötet till valberedning till och med nästa ordinarie 

årsmöte.  

 

18. Val av revisorer.  

 

Emma Johansson och Jessica Smaaland föreslogs väljas som revisorer för ett år av 

valberedningen och valdes av årsmötet enligt valberedningens förslag.  

 

19. Övriga frågor. 

 

Årsmötet beslutade att extra årsmöte ska hållas den 28 maj kl. 18 i STILs lokaler för att 

kunna behandla punkterna 7-10 på den fastställda dagordningen, vilka bordlagt under mötet, 

och fatta beslut på ett fullgott underlag. Styrelsen ska ta fram en fullgod ekonomisk berättelse 

och kalla senast 30 dagar innan extra årsmöte kan avhållas.  

 

Susanna Eriksson tackade Adolf Ratzka för de stora insatser han gjort för arbetet med att ta 

juridiken som verktyg för att motverka funktionsdiskriminering i samhället och överlämnade 

en blomma.  

 

20. Tiina Nummi-Södergren lämnade över ordet till den nyvalde ordföranden för föreningen. 

Mötet avslutades 19:58 av Susanne Berg. 

 

 

 

_______________________    _______________________ 

 

Ola Linder      Susanna Eriksson 

Protokollförare     Justerare 

 

 

 

_______________________    _______________________ 

 

Anna Zotééva      Susanne Berg 

Justerare      Justerare 

T.o.m. punkt 7 i protokollet  
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Bilaga 

 

Förslag till dagordning för årsmöte 11 april 2018 

  

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Val av mötesordförande, protokollförare och justerare 

4. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna 

5. Fastställande av dagordning 

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

7. Föredragning av ekonomisk redovisning 

8. Föredragning av revisionsberättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Motioner 

11. Förslag från styrelsen 

12. Föredragning av verksamhetsplan 

13. Fastställande av medlemsavgifter 

14. Val av styrelseordförande 

15. Val av kassör 

16. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter 

17. Val av suppleanter till styrelsen 

18. Val av valberedning 

19. Val av revisorer 

20. Övriga frågor 

21. Årsmötets avslutande 

 


