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SE-201 21 Malmö, Sverige 

 

Protokoll för Riksmöte (RM) 2020 

 

1. RM 2020 öppnas av förbundsordföranden 

Malin Arlinder Ekberg öppnade mötet och inledde med att gratulera Inge Gullander på födelsedagen. 

2. Upprop av delegater och upprättande av röstlängd 

NBS 2 

EOS 2 

Gränsbygden 3 

Knähaken 1 

Skaraborg 1 

Skeppsmyra 2 

Snapphanen 2 

Svanrevet 3 

NF Västkusten 2 

SNF 4, Antal röstberättigade 22 

3. Godkännande av kallelsen 

Kallelsen godkändes 

4. Fastställande av förbundsstyrelsens förslag till dagordning 

Dagordning fastställdes 

5. Val av mötesordförande 

Inge Gullander (Gränsbygden) valdes 

6. Val av mötessekreterare 

Peter Benjaminsson (NF Västkusten) valdes 

7. Val av två protokolljusterare att tillsammans med mötesordföranden justera 

protokollet 

Ann-Christine Bond (Svanrevet) och Jea Jonsson (Gränsbygden) blev utsedda 

8. Val av två rösträknare 

Ann-Christine Bond (Svanrevet) och Jea Jonsson (Gränsbygden) valdes även här 

9. Rapporter från föreningarna (bör lämnas in tillsammans med fullmakter) 

Närvarande föreningar berättade om sina respektive verksamheter 

10. Förbundsstyrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för 2019/2020 

Ordförande Malin redogjorde för styrelsens arbete under året 

11. Fastställande av balans- och resultaträkning för 2019/2020 
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Kassör Bertil Pålsson avhandlade resultat/balansrapporterna. Extra dragning om placeringar av förbundets 

fonder. Rolf Lundströms fond avhandlades och de ligger för närvarande stilla. Styrelsen för den har två 

vakanta platser. 

12. Revisorernas berättelse och ansvarsyrkanden 

Ingrid Karlsson (NF Västkusten) och Karin Jonnergård (Svanrevet) godkänner resultat och balansrapport 

och anser att Förbundsstyrelsen skall ges ansvarsfrihet av RM  

13. Riksmötets beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beviljades enhälligt av mötesdeltagarna 

14. Behandling av inkomna motioner med FS yttrande 

Inga motioner inlämnade 

15. Förslag från förbundsstyrelsen 

Förändring av stadgar 

1. Tillägg som förtydligar redan använda rutiner: 

1.1 Fullmakter vid riksmöte 

§ 16 är undantagen från regeln om beslut vid två tillfällen, enligt nuvarande stadgar. Detta innebär att följande 

ändring kan beslutas av detta Riksmötet 2020. 

§ 16 Förhandlingsordning, rösträtt, beslutsordning, yttrande- och närvarorätt vid RM, moment 2. 

Förbundsstyrelsens förslag till ny text: 

Delegater anmäls till av FS utsedd person på RM genom fullmakt undertecknad av föreningens ordförande. Vid RM 

äger varje närvarande föreningsdelegat en röst. Detsamma gäller ordinarie FS-ledamot, som dock saknar 

rösträtt i frågor som rör den egna ansvarsfriheten samt vid val av revisorer och valberedning. 

Ersätter: 

Vid RM äger varje närvarande föreningsdelegat en röst. Detsamma gäller ordinarie FS-ledamot, som dock saknar 
rösträtt i frågor som rör den egna ansvarsfriheten samt vid val av revisorer och valberedning. 

1.2 Rutiner gällande dagordning vid förbundsstyrelsens möte 

§ 9. Förbundsstyrelsens sammansättning, befogenheter och åligganden, moment 1. 

§ 9 är får inte ändras utan beslut vid två tillfällen om det förändrar eller urkraftsätter innehållet i övriga paragrafer 

enligt nuvarande stadgar. 

Förbundsstyrelsens förslag till ny text: 

• Dagordning till FS-möte publiceras på förbundets hemsida. Tidpunkter för möte återfinns i föregående sty-
relseprotokoll. 

Ersätter: 
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• Kallelse jämte förslag till dagordning bör vara styrelseledamot tillhanda senast sju dagar före sammanträdes-
datum. Dessa handlingar skall även för kännedom tillställas FS-suppleanter, revisorer och föreningar. 

2. Språkliga justeringar av stadgar 

Stadgarna har genomgått formatering och modernisering av språk, men utan att innebörden ändrats. Det nya 

utkastet till stadgar finns som bilaga. Förbundsstyrelsen föreslår riksmötet att besluta den nya utformningen av 

stadgarna. 

Förslag 1.1 tillika förslag 1.2 blev avslagna vid omröstning 

Förslag 2 avslag vid omröstning dock återremittering 

16. Förbundsstyrelsens verksamhetsplan och fastställande av årsavgift för 2021 

och budget för 2020/2021 och rambudget för 2021/2022  

Malin presenterar verksamhetsplanen för 2020/2021. Kassör går igenom lagd budget. SNF behöver in 

mer annonser i Tillsammans. Det finns en portohöjning i Norge däremot har vi en bra utveckling på 

fonderna. Årsavgift till förbundet föreslås kvarstå. Godkänns av Riksmötesdeltagarna. 

17. Val av förbundsordförande (avgående: Malin Arlinder Ekberg) 

Omval på Malin Arlinder Ekberg (NBS) 

18. Val av två ordinarie ledamöter på två år (avgående: Göran Fredriksson och 

Peter Benjaminsson) 

Omval på Göran Frediksson (Knähaken) och Peter Benjaminsson (NF Västkusten) 

19. Val av två styrelsesuppleanter (avgående: Lena Schölin och Mikael Bång) på 

ett år 

Omval på Len Schöllin (NBS) och nyval på Morgan SE Larsson (Skeppsmyra) 

20. Val av två revisorer (avgående Rolf Björklund och Ingrid Karlsson) på ett år 

Omval på Ingrid Karlsson (NF Västkusten) nyval på Karin Jonnergård (Svanrevet) 

21. Val av två revisorssuppleanter (avgående: Håkan Karlsson och Karin 

Jonnergård) på ett år 

Omval på Håkan Karlsson (Nord) nyval Git Blixt (Svanrevet) 

22. Val av valberedning: tre ordinarie ledamöter på ett år. (avgående: Katarina 

Jonsson, Sven-Erik Kilsten och Christer Nilsson) 

Omval på Katarina Jonsson (FUN) och Sven-Eric Kihlsten (NBS) nyval på Stina Manner (Snapphanen) 

23. Val av suppleant till valberedningen på ett år (avgående: Ann-Christine 

Bond) 

Nyval på Lars Berglund (EOS) 

24. Beslut om omgående justering av punkterna 16 – 21 

Bifalldes 

25. Val av representant vid kommande internationella konferenser och möten 

2020/2021 
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Malin Arlinder Ekberg valdes 

26. Övriga frågor (ej av beslutskaraktär) 

Eos undrar om vi kan lätta på reglerna vad gäller återlämnande av årsmärken. SNF skall ta kontakt med 

INF för att se vad det är för avgifter vi har gentemot dom. Arbetsgrupp tillsatt för fortsätta med arbetet 

vad gäller Tillsammans. I denna ingår Morgan SE Larsson (SNF, Skeppsmyra), Niklas Ember 

(Gränsbygden även sammankallande) och Anita Daun (gränsbygden). Inge Gullander undrar om 

Vikbolandet driver dubbla medlemskap. SNF skall undersöka detta. 

27. Mötesordföranden avslutar dagordningsfrågorna 

Inge Gullander avslutade 

28. Beslut om förening som arrangerar nästa års RM 

Inget beslut taget 

29. Förbundsordföranden avslutar Riksmötet 

Malin avslutade mötet 


