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Protokoll från årsmöte 2020-05-27 
Föreningen Med lagen som verktyg 
 

 

1. Årsmötes öppnande: 
Föreningens ordförande, Susanne Berg förklarade årsmötet öppnat och hälsade 
alla välkomna.  

2. Fastställande av röstlängden: 
Röstlängden fastställdes till 16 röstberättigade medlemmar och representanter 
för två stödmedlemmar.  
Deltagarlista finns i bilaga 1. 

3. Val av mötesfunktionärer:  
Ola Linder valdes till mötesordförande.  
Susanne Berg valdes till protokollförare.  
Emil Erdtman och Leif Jeppsson valdes till protokolljusterare.  

4. Mötets stadgeenliga utlysande: 
Kallelse till årsmötet gick per e-post till medlemmar och stödmedlemmar den 
25 april. Kallelse och påminnelse om medlemskap gick också till tidigare års 
medlemmar. Den har också lagts upp på föreningens hemsida.  

Mötet fann att kallelse till årsmötet skett enligt stadgan. 

5. Fastställande av dagordningen: 
Mötet fastställde dagordningen. 
Dagordning finns i bilaga 2.  

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2019: 
Susanne Berg föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.  

Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
Verksamhetsberättelse finns i bilaga 3.  

7. Styrelsens ekonomiska redovisning: 
Jessica Smaaland föredrog resultaträkning och balansräkning för 
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verksamhetsåret 2019. Föreningen har under året gått med en förlust på 
5.491,50 kronor.  
Föreningens tillgångar var vid verksamhetsårets slut 82.615,11 kronor.  

Mötet beslutade att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.  
Den ekonomiska redovisningen finns i bilaga 4. 

Röstlängden justerades till 17 röstberättigade medlemmar och representanter 
för två stödmedlemmar. 

8. Revisionsberättelsen: 
Ola Linder läste upp revisionsberättelsen.  

Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
Revisionsberättelsen finns i bilaga 5. 

9. Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019: 
Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

10. Motioner: 
Då inga motioner inkommit till årsmötet beslutade mötet att frångå punkten.  

11. Styrelsens förslag till namnbyte: 
Hans Filipsson föredrog styrelsens förslag till namnbyte.  

Då namnbytet innebär en stadgeändring följde en kortare diskussion om 
förslaget gått ut på ett stadgeenligt sätt. Då styrelsen på ordinarie årsmöte 11 
april 2019 fått i uppdrag att återkomma med ett förslag i frågan till årets 
årsmöte fann mötet att stadgekravet uppfyllts. En kortare diskussion följde 
kring de för- och nackdelar som presenterades i förslaget.  

Mötet beslutade ändra föreningens namn till Disability Rights Defenders 
Sweden.  
Styrelsens förslag till namnbyte finns i bilaga 6. 

12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020: 
Susanne Berg föredrog styrelsens verksamhetsplan för 2020. 

Stellan Gärde föreslog att styrelsen får i uppdrag att anordna ett seminarium 
tillsammans med samarbetspartner och berörda intresseorganisationer för att 
identifiera viktiga områden för strukturell funktionshinderdiskriminering.  

Adolf Ratzka föreslog att föreningen borde ha som strategi att återkommande 
anordna seminarier kring frågor om strukturell diskriminering.  
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Mötet beslutade att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan samt att arbeta 
för att genomföra de föreslagna seminarierna.  
Styrelsen förslag till verksamhetsplan för 2020 finns i bilaga 7.  

13. Fastställande av medlemsavgift: 
Mötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till 250 kronor per år, samt att 
fastställa stödmedlemsavgiften till 3000 kronor per år. 

Röstlängden justerades till 15 röstberättigade medlemmar samt 
representanter för två stödmedlemmar.  

Valberedningen föredrog sitt förslag till val av styrelse: 

14. Val till ordförande: 
Mötet valde Susanne Berg till styrelseordförande på 1 år. 

15. Val till kassör: 
Mötet valde Jessica Smaaland till kassör på 1 år. 

16. Val till styrelseledamöter: 
Mötet valde Hans Filipsson, Mari Siilsalu och Lars Lindberg till ordinarie 
styrelseledamöter på 2 år.  

Styrelsen består i övrigt av Lars-Göran Wadén och Anna Zoteeva, ordinarie 
ledamöter valda till 2021. Stellan Gärde avgår som ordinarie ledamot i och med 
att föreningen och Talerättsfonden ingår i ett formellt samarbete.  

Till styrelsen kommer representanten för Talerättsfonden, Stellan Gärde samt 
representanten för Artikel 19, Ola Linder att adjungeras. 

17. Val av suppleanter: 
Valberedningen föreslog inga val av suppleanter. Mötet beslutade att frångå 
punkten.  

18. Val av valberedning: 
Mötet valde Jonas Franksson (sammankallande), Adolf Ratzka, Tiina Nummi 
Södergren till valberedning.  

Valberedningen föredrog sitt förslag till val av revisorer: 

19. Val av revisorer: 
Mötet valde Emma Johansson och Erika Wermeling som revisorer på 1 år.  
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20. Övriga frågor: 
Mötet frångick punkten då det inte fanns några övriga frågor. 

21. Mötets avslutande: 
Ola Linder förklarade årsmötets avslutat.  

 

 

 

Ola Linder    Susanne Berg 
mötesordförande    protokollförare 

 

 

Emil Erdtman   Leif Jeppson 
justerare    justerare 
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Bilaga 1 Deltagarlista 
Adolf Ratzka 

Anna Zoteeva 

Emil Erdtman 

Hans Filipsson 

Henrik Götesson 

Jessica Smaaland 

Jonas Franksson 

Kai Bergendahl 

Lars-Göran Wadén 

Leif Jeppsson 

Ola Linder 

Paul Lappalainen 

Philip Day 

Stellan Gärde 

Susanne Berg 

Tiina Nummi Södergren 

Tommy Nordbrandt 

Elisabeth Wallenius/Funktionsrätt Sverige 

Maria Sivall/Autism och Aspergerförbundet 


