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Disability Rights Defenders Sweden 
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Protokoll från årsmöte 2022-05-18 klockan 18.00 – 20.00 
Disability Rights Defenders Sweden,  (org.nr. 802495-0068) 

1. Årsmötets öppnande
Disability Rights Defenders Swedens ordförande, Susanne Berg hälsade alla välkomna och förklarade
årsmötet öppnat. Hon förklarade också att de som vill begära ordet under mötet för det genom att
antingen använda funktionen "räcka upp hand" i Zoom eller säga sitt namn. Vi kommer också att ta
en kortare paus efter en timme men i övrigt är det klockan 20.00 som är sluttid.

2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 11 medlemmar 1 stödmedlemmar - Adolf Ratzka, Hans Filipsson, Jessica
Smaaland, Anki Celander, Susanne Berg, Tiina Nummi-Södergren, Ola Linder, Hans von Axelson, Emil
Erdtman, Jonas Franksson, samt Mia Ahlgren (Funktionsrätt).
Röstlängden revideras vid punkt 8 då Rahel Abebaw Atnafu anslöt till 12 medlemmar 1 stödmedlem

3. Val av ordförande, protokollförare och justerare
Jessica Smaaland valdes till ordförande för årsmötet, Susanne Berg valdes till protokollförare och
Adolf Ratzka och Emil Erdtman valdes till justerare.

4. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgan
Kallelse ska ske skriftligt senast 30 dagar innan årsmötet. Kallelsen gick ut den 15 april då den också
lades också upp på hemsidan

Mötet beslutade att kallelse skett enligt stadgan. 

5. Fastställande av dagordning
Föreningens dagordning är fastställd i stadgan §12 men innehåller också en punkt för övriga frågor
där årsmötet har möjlighet att lägga till fråga för eventuell diskussion.

Mötet fastställde dagordningen enligt stadgan §12 

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Susanne Berg föredrog verksamhetsberättelsen.

Mötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen 

7. Föredragning av ekonomisk redovisning
Jessica Smaaland föredrog den ekonomiska redovisningen.

Mötet beslutade att fastställa den ekonomiska redovisningen. 
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8. Föredragning av revisionsberättelse 
Susanne Berg läste upp revisionsberättelsen.  
 
Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
10. Motioner 
Sista dag för att inkomma med motioner är två veckor innan årsmötet enligt stadgan §11 (4 maj 
2022). Inga motioner har kommit in till styrelsen.  
 
Mötet beslutade att frångå punkten.  
 
11. Förslag från styrelsen 
Styrelsen har inte lagt några förslag. 
 
Mötet beslutade att frångå punkten.  
 
12. Föredragning av verksamhetsplan 
Susanne Berg föredrog verksamhetsplan för 2022.  
 
Mötet beslutar att fastställa verksamhetsplanen.  
 
13. Fastställande av medlemsavgifter 
Nuvarande 250 kronor för medlemmar och 3000 för stödmedlemmar. Styrelsen har inget förslag om 
höjning.  
 
Mötet beslutade att fastställa medlemsavgifterna till 250 kronor för medlemmar och 3000 kronor för 
stödmedlemmar.   
 
14. Val av styrelseordförande (Tiina Nummi Södergren föredrog valberedningens förslag) 
Mötet beslutade att välja Jonas Franksson  till ordförande (1 år) 
 
15. Val av kassör 
Mötet beslutade att välja Susanne Berg  till kassör (1 år) 
 
16. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter 
Mötet beslutade att välja följande ledamöter: 
Hans Filipsson (omval 2 år) 
Karolina Celinska   ( (nyval 2 år)    
Hans von Axelson  (nyval 2 år) 
Rahel Abebaw Atnafu (731011-3860) (nyval 1 år) 
  
Valda till årsmötet 2023 är Ola Linder  och Lars-Göran Waden  
 
17. Val av suppleanter till styrelsen 
Valberedningen föreslår inga suppleanter till styrelsen.  
 
Mötet beslutade att frångå punkten.  
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18. Val av valberedning 
Mötet valde Jessica Smaaland (sammankallande), Mia Ahlgren och Tiina Nummi- Södergren till 
valberedning (1 år). 
 
19. Val av revisorer 
Mötet beslutade att välja Erika Wermeling och Emil Erdtman till revisorer (1 år). 
 
20. Övriga frågor 
Om det kommit in någon under punkt 5 ovan. Ibland vill folk bara snacka och vi är ju inte precis 
formella så det går ju bra om vi har tid. Det vore bra om vi kan sluta något tidigt. Jag har meddelat att 
vi har konstituerande möte direkt men det är ju ingen garanti att det gått fram.  
 
21. Årsmötets avslutande 
Jessica Smaaland tackade för idag och avslutade mötet.  
 
 
…………………………………….   ………………………………………… 
Jessica Smalaand, mötesordförande  Susanne Berg, protokollförare 
 
 
 
……………………………………..   ……………………………………………. 
Adolf Ratzka, justerare   Emil Erdtman, justerare 




