Extra årsmöte
föreningen Med lagen som verktyg
STILs lokaler, Storforsplan 36, Farsta Centrum

Protokoll extra årsmöte 2019-05-28
Föreningen Med lagen som verktyg
1 Extra årsmötet öppnades av Susanne Berg.
2. Röstlängden fastställdes till 9 röstberättigade, justerad till 10 röstberättigade efter punkt 3.
Närvarande med rösträtt:
Kai Bergendal, Jessica Smaaland , Susanne Berg, Jonas Franksson, Ola Linder, Adolf Ratzka, Sebastian Ferrer, Emil
Erdtman, Susanne Eriksson, efterpunkt 3 Hans Filipsson.
3. Jonas Franksson valdes till mötesordförande. Susanne Berg valdes till protokollförare. Till protokolljusterare
valdes Ola Linder och Susanne Eriksson.
4. Mötet konstaterade att kallelse gått ut i nyhetsbrev 16 och 29 april och därmed i stadgeenlig tid. Mötet
konstaterade att det inte fanns hinder mot att genomföra extra årsmötet.
5. Inga inlägg lades till dagordningen och mötet fortsatte enligt det vid mötet presenterade
dagordningsförslaget (bilaga 1).
6. Sebastian Ferrer föredrog den ekonomiska redovisningen, balans- och resultaträkning. Rapporterna som
skickats ut till ordinarie årsmöte fanns tillhands i reviderad form med noter för att bli mer lättförståeliga (bilaga
2).
Föreningen hade för 2018 en ingående balans på cirka 111.000 kr och en utgående balans på cirka 88. 000 kr.
2018 års resultat var cirka – 23.000 kr jämfört med 44.000 kr 2017.
Mötet godkände den ekonomiska rapporten.
7. Revisionsberättelse som skickats ut till ordinarie årsmöte lästes upp (bilaga 3).
Mötet godkände revisionsberättelsen.
8. Fråga om ansvarsfrihet.
Ett enhälligt möte lämnade full ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Motion från Stellan Gärde om namnbyte behandlades tillsammans med styrelsen förslag angående motionen
(bilaga 4). Adolf Ratzka förklarade att det var tänkt att ett namnbyte till Disability Rights Defenders Sweden
skulle koppla föreningen till det internationella nätverket som en svensk del.
Mötet beslutade enligt styrelsens rekommendation att:
•
•

Avslå motionen.
Uppdra åt styrelsen att återkomma med ett namnförslag som tar hänsyn till de aspekter som tas upp i
motionen och styrelsens rekommendation till årsmöte.

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan lästes upp (bilaga 5).
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplan för 2019.
11. Fyllnadsval hölls för Sebastian Ferrer som meddelat att han avgår som kassör.
Mötet valde enhälligt Jessica Smaaland till kassör för återstoden av verksamhetsåret.

12. Fyllnadsval hölls för Jessica Smaaland som revisor då hon valts till kassör.
Mötet valde enhälligt Erika Wermeling till revisor för återstoden av verksamhetsåret.
13. Mötet avslutades klockan 19.01

Jonas Franksson, mötesordförande

Susanne Eriksson, protokolljusterare.

Ola Linder, protokolljusterare
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Årsbokslut
Föreningen Med lagen som verktyg
802495-0068
Styrelsen för Föreningen Med lagen som verktyg får härmed lämna sin redogörelse för föreningens
utveckling under räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).
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Föreningen Med lagen som verktyg
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802495-0068

RESULTATRÄKNING

Not 1

Kolumn 1

Kolumn 2

Period 2018-01-01
till 2018-12-31

Period 2017-01-01
till 2017-12-31

Rörelseintäkter
Medlemsavgifter

Not 2

-750

45 250

Bidrag

Not 3

110 000

–

500

–

109 750

45 250

-5 260

–

-110 000

–

-17 925

-1 142

-133 185

-1 142

Rörelseresultat

-23 435

44 108

Resultat efter finansiella poster

-23 435

44 108

Resultat före skatt

-23 435

44 108

Årets resultat

-23 435

44 108

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader
Kostnader rättsfall
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Summa rörelsekostnader

Not 3

Föreningen Med lagen som verktyg
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BALANSRÄKNING

1

Kolumn 1
Årsslut 2018-1231

Kolumn 2
Årslut 2017-12-31

0

10 750

Kassa och bank
Kassa och bank

88 106

100 791

Summa omsättningstillgångar

88 106

111 541

SUMMA TILLGÅNGAR

88 106

111 541

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början

111 541

67 433

Årets resultat

-23 435

44 108

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

88 106

111 541

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

88 106

111 541

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Summa kortfristiga fordringar

Summa kassa och bank

0

88 106

10 750

100 791

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Föreningen Med lagen som verktyg
802495-0068

NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2017:3
Årsbokslutet är upprättat enligt Bokföringslagen och BFNAR 2017:3, Årsbokslut. Årsbokslutet
upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2017:3, Årsbokslut.

Not 2

Medlemsavgifter

2018

Inbetalda medlemsavgifter 2018, enskilda medlemmar
Inbetalda medlemsavgifter 2018, stödmedlemmar
Aviserade och bokförda men ej inbetalda avgifter 2017
Summa

Not 3

7 000
3 000
-10 750
-750

Bidrag

Bidrag från Nordens välfärdscenter på 110 000 kr som söktes av föreningens ordförande för konferensen
30 maj:"Using the law as a tool" och vidarebefordrades till Independent Living Institute som
implementerade activiteten.

UNDERSKRIFTER
Stockholm 2019-03-10

Sebastian Ferrer, Kassör

–
–
–
–

REVISIONSBERÄTTELSE

Vid granskning av föreningen Med lagen som verktygs räkenskaper för tiden

2018-01-01 till 2018-12-31 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med
nödvändiga verifikationer, behållningen på bankgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens
värdehandlingar uppvisats.
Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt vår mening icke
anledning till anmärkning. Därför föreslår vi att avgående styrelse beviljas ansvarsfrihet för den tid som
revisionen omfattar.

Stockholm den 2019-02-19

Emma Johansson, revisor

.

Erika Wermeling, revisor

Föreningen Med lagen som verktyg (802495-0068)
Tid: 2019-05-28 klockan 18.00
Plats: STILs lokaler, Storforsplan 36, Farsta Centrum

Motion från Stellan Gärde om namnbyte
Jag föreslår att årsmötet beslutar:
•
•

att verksamhetsnamnet för föreningen även är Disabiliy Rights Defenders (DRD,
att namnet Med lagen som verktyg behålls parallellt på web mm för att föreningen
ska kunna hittas även i fortsättningen innan Disabiliy Rights Defenders är inarbetat.

Styrelsen behandlade motionen på styrelsemöte 15 maj 2019.
Styrelsen ser styrkan i att byta till ett namn med en tydligare koppling till normbrytande
funktionalitet.
Mot bakgrund av
att det redan finns ett nätverk med samma namn som förslaget i motionen;
att det kan ses som en utökning av föreningens verksamhet i förhållande till stadgarna;
att föreningens namn är välinarbetat och ett svenskt namn på en svensk förening är att
föredra,
beslutar styrelsen att rekommendera årsmötet
•
•

att avslå motionen
att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt namnförslag som tar hänsyn till ovan
nämnda.

