
 

 

Protokoll för KFUM Ängsholmens årsmöte 7 mars 2019 
 

Tid: 19.00 
Plats: KOM Hotell, Döbelnsgatan 17 i Stockholm 

 

§ 1 Mötets öppnande  

Föreningens ordförande Vilda Andreé öppnade mötet.  

§ 2 Val av mötesordförande och protokollssekreterare för mötet  

Mötet beslutade 
att välja Linnéa Hård af Segerstad till mötesordförande. 
att välja Viktor Ljunggren till protokollssekreterare. 

§ 3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare  

Mötet beslutade 
att välja Jakob Bergmann och Sean Jansson till protokolljusterare tillika rösträknare. 

§ 4 Mötets behöriga utlysande  

Föreningens kansli redogjorde för hur mötet utlysts: Årsmötet utannonserades den 
17 jan via hemsidan. Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet fanns medlemmarna 
tillhanda den 21 februari.  

Linnea Hård af Segerstad förklarade för medlemmarna hur ett årsmöte går till samt 
satte gemensamma regler för mötet.  

Mötet beslutade 
att årsmötet har utlysts i behörig ordning.  

§ 5 Fastställande av dagordningen 

Mötet avser att behandla proposition ledararvoden före proposition budget för att 
möjliggöra eventuella justeringar. 

I dagordningen specificeras fel antal ledarmöter som ska väljas. Karolina Lagerqvist 
föreslår att dagordningen ska skrivas exakt som i stadgarna. 

En motion har inkommit för sent. Styrelsen yrkar på att mötet ska behandla 
motionen ändå. 



 

 

Mötet beslutade 
att fastställa dagordningen med de ändringar som har uppkommit.  
att behandla propositionen om ledararvoden innan beslutet om proposition budget 
att behandla den motion som kom in för sent till styrelsen. 
att istället ange antal ledamöter för omval på samma sätt som i stadgarna. 

§ 6 Fastställandebeslut av röstlängd  

Mötet beslutade 
att fastställa röstlängden till 41 personer. 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse 

Styrelserens respektive utskott redogjorde innan årsmötet en längre representation 
över verksamhetsåret som har varit. 

Utskotten summerade presentationen på nytt och gav mötet möjlighet att ställa 
frågor kring verksamhetsberättelsen. 

Sally Bagheri som har varit kassör i styrelsen redogjorde för ekonomin för 
verksamhetsåret. I årsbokslutet ser man bland annat både minskade intäkter och 
utgifter men ändå ett positivt resultat. 

Mötet beslutade 
att fastställa verksamhetsberättelsen och att lägga den till handlingarna. 
att fastställa årsbokslutet och att lägga den till handlingarna. 

§ 8 Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning  

Linnea Hård af Segerstad sammanfattade revisorernas uttalanden och redogjorde  
för vad en revisor gör. Revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  

Mötet beslutade 
att godkänna revisorernas berättelse och att lägga den till handlingarna.  

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  

Mötet beslutade 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

 

§ 10 Propositioner  



 

 

§ 10.1 Ledararvoden 2019 

Styrelsen föreslog ledararvoden enligt bilaga Proposition. 

Styrelsen föreslog tre ändringar mot tidigare år: att rollen som praktikus 
utökas med ny arbetsbeskrivning samt att arvodet utökas. Att knattelägret får 
två egna arvoden för lägerchefen och ordinarie ledare. 

Sakfråga från Sean Jansson: 

Sean undrade över hur arvodet för programchefsrollen ska fördelas vid den 
händelsen att det utses två personer till programchef. 

Vilda Andreé redogjorde för hur arbetsfördelningen brukar se ut för en 
programchef och lägerchef. 

Mötet diskuterade att det i propositionen är ganska otydligt vad som händer 
vid händelsen att det utses två programchefer. 

Sakfråga från Karolina Lagerqvist: 

Kökschefspositionen har vid liknande tillfällen fast för kökschefspositionen 
hanterat frågan som så att kökscheferna har delat på arvodet. 

Yrkande från Jakob Bergman: 

Jakob yrkar att om man väljer att utse två programchefer så ska dessa dela på 
det ordinarie programchefsarvodet. 

Emma Eklund önskar en redogörelse för hur arvoderingen och 
ansvarsfördelningen på knatteläger ser ut.  

Vilda redogör för vad knattelägrets innebörd är och vad förväntningarna på 
lägerchefen är. 

Linda Holtsjö önskar en generell formulering om vad som händer om man 
utser två personer på samma ansvarsposition. 

Mötet diskuterade propositionen vidare och ett ändringsförslag inkommer. 

Ändringsförslag 1 från Sean Jansson: 

Jag yrkar att propositionen ändras så att den lyder ”väljer lägerchefen att ha 
två programansvariga så delar de på 1600 kr/vecka”. 

Mötet beslutade 
att genomföra ändringar i propositionen enligt ändringsförslag 1.                          



 

 

att anta proposition 1 med ändringsförslaget. 

 

 

§ 10.2 Medlemsavgifter 2020 

Vilda Andrée redogör för styrelsens proposition enligt bilagan Proposition 2 

Yrkande från Emma Eklund: 

Att ge styrelsen i uppdrag att se över medlemsavgiften till nästkommande 
årsmöte och presentera detta tillsammans med nästa års proposition 
medlemsavgifter.  

Mötet beslutade 
att godkänna förslaget till medlemsavgift för 2020.                                                  
att ge styrelsen i uppdrag att se över medlemsavgiften till nästkommande 
årsmöte och presenterar detta tillsammans med nästa års proposition.  

 

§ 10.3 Budget 2019 

Sally Bagheri redogjorde för styrelsens budgetproposition och förklarade 
kommentarerna på respektive budgetpost. 

Sakfråga från Christian Lamrin: 

Christian undrar varför budgetposten som avser elpriser är budgeterad i linje 
med utfallet för 2018 års resultat. 

Sally Bagheri informerade om diskussion om avlastning kring driften av ön 
med hjälp av KFUM Central. 

Sally informerade om att en del verksamhetsbidrag som avser verksamhetsår 
2018 belastar 2019 års resultat och budget. 

Sakfråga från Viktor Lilja: 

Varför är budgetposten som avser intäkter för lägerskolorna 2019 minskad?  

Sally Bagheri redogjorde för orsaken, vilken är bristande marknadsföring samt 
blandad respons och feedback från föregående verksamhetsår. 

Christian Lamrin redogjorde kring lägerskoleverksamheten då han tycker att 



 

 

den är viktig ur många synvinklar men framförallt de ekonomiska. 
Lägerskoleverksamheten borde prioriteras högt under kommande 
verksamhetsår för att inte äventyra föreningens ekonomi.  

Rebecca Jederström redogjorde för att lägerskolorna även påverkas av 
skolledningarnas vilja släppa iväg klasserna under skoltid. 

Mötet beslutade 
att godkänna förslaget till budget 2019. 

 

§ 10.4 Verksamhetsplan 

 Mötet ajournerades från 20.11 till 20.25 

Mötet beslutade 
att Verksamhetsplanen fastställs enligt förslaget. 

 

§ 11 Motioner 

§ 11.1 Motion 1- inkluderande kost 

Rebecca Jederström och Vilda Andreé från styrelsen redogjorde för styrelsens 
svar och ändringsförslag. 

Katarina Granander redogjorde för varför Alma har motionerat; Det har 
funnits en oro kring att ängsholmen ska sluta servera vegetarisk mat. 

Sakfråga från Sean Jansson: 

Hur tänker styrelsen att detta ska formuleras i policydokumentet? 

Vilda Andreé svarar att tanken är ett tillägg kring inkluderande kost i 
kökspraktikan. 

Mötet beslutade 
att rösta igenom motionen med styrelsens yrkande. 

 

§11.2 Motion 2- Juridiskt kön och könsneutrala hyddor 

Anton Dunström redogjorde styrelsens svar och ändringsförslag på att sats 2. 



 

 

Sakfråga från Emma Eklund: 

Emma önskade svar på vad är det som egentligen behöver utredas? 

Styrelsen svarar att de ser ett behov av att utreda hur efterfrågan kring det hela 
ser ut bland våra medlemmar och hur skulle fördelningen påverka våra ledare 
under perioderna.  

Sakfråga från Linda Holtsjö: 

Många skulle aldrig tänka sig att ha mixade hyddor. Linda nämner också att vi 
har använt oss av blandade hyddor tidigare. 

Sakfråga från Sean Jansson  

Det finns i nuläget inget dokument som anger att vi måste ha separata 
könshyddor. Hur ska efterfrågan undersökas? 

Emma Eklund tipsar om att undersöka hur andra organisationer som mer 
aktivt jobbar med frågan tacklar problematiken som kommer med den. 

Mötet beslutade  
att bifalla att bisats 1. 
att bifalla sats 2 med styrelsens ändringsförslag. 

 

§11.3 Motion 3 - betala efter förmåga 

Sean Jansson redogjorde för motionen och dess bakgrund. Inspiration har 
kommit från KFUM Umeås lägergård Nydala. 

Sean vill att ett eventuellt bifall av årsmötet ska förankras i två årsmöten. 

 

Mötet diskuterar fritt: 

Viktor Lilja anser att modellen är mer applicerbar på sköna dar. 

Sean Jansson svarar att när Sköna Dar startade fanns en tanke om att fläta 
ihop Sköna Dar med verksamheten på Ängsholmen. Sean tycker inte att detta 
har fungerat. 

Christian Lamrin tycker att förslaget i sig är bra men tror inte att ekonomin är 
det enda problemet för att kunna utöka målgruppen. 



 

 

Om det efter en utredning anses att det inte är applicerbart på vår verksamhet 
så anser Emma Eklund att det bör ses över andra alternativa lösningar för att 
bredda målgruppen. 

Mötet beslutade  
att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten till en ”betala vad du kan” 
(eng. pay-what-you-can) modell. 

 

Karolina Laqerqvist från valberedningen presenterade sitt förslag för §12-15 
enligt bilaga Valberedningens förslag.  

Justering av röstlängd till 36 personer 

 

§ 12 Val av styrelseordförande för ett år 

Mötet beslutade 
att välja Vilda Andreé till styrelseordförande för ett år. 

 

§ 13 Val av 5 personer till styrelseledamöter för en tid av två år 

Mötet beslutade 
att välja Kaspar Johansson, Ellinore Israelsson, Elsa Bodin Axel Andersson och 
Jakob Bergman till ordinarie ledamöter för en tid av två år.  

§ 14 Fyllnadsval av två styrelseledamöter för en tid av ett år 

Mötet beslutade                                                                                                     
att välja Hedda Stjernström och Rebecca Jederström till fyllnadsval för en tid av ett 
år. 

 

§ 15 Val av revisor samt lekmannarevisor för ett år 

Mötet beslutade 
att välja Thomas Haarland, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för en 
tid av ett år. 
att välja Christine Wikström till suppleant för revisorn. 
att välja Viktor Lilja till lekmannarevisor för en tid av ett år. 
att välja Kerstin Lagerqvist till suppleant för lekmannarevisorn.  



 

 

 

§ 16 Val av fyra medlemmar, varav en sammankallande, som skall ingå i 
KFUM Ängsholmens valberedning till nästa årsmöte  

Mötet beslutade 
att välja Jesper Tienvieri (sammankallande), Sean Jansson, Alice Pfister, Sofia 
Harlandsson 
 

  
§ 17 Mötets avslutande  

Styrelseordförande Vilda Andreé avslutade mötet och tackade mötesordförande 
Linnea Hård af Segerstad och passade även på att rikta ett extra stort tack till 
valberedningen för sitt omfattande arbete. 
 
Mötesordförande    Protokollssekreterare 
 
 
 
 
Linnéa Hård af Segerstad   Viktor Ljunggren 
 
 
 
Justeras      Justeras 
 
 
 
 
Jakob Bergmann                Sean Jansson 

Viktor Ljunggren (Jul 9, 2019)

Jakob Bergmann (Jul 10, 2019)

Linnéa Hård af Segerstad (Jul 10, 2019)
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