Protokoll årsmöte 2021

§1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Helena Lewandowska förklarar mötet öppnat.

§2. Val av mötesordförande och protokollsekreterare
Helena Lewandowska föreslår Rebecca Ahlner till mötesordförande.
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Beslut: Årsmötet väljer Rebecca Ahlner till mötesordförande.
Helena Lewandowska föreslår Nora Bygdell Malmstig till mötessekreterare.
Beslut: Årsmötet väljer Nora Bygdell Malmstig till mötessekreterare.

§3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare för årsmötet
Beslut: Lina Hedlund och Marie Malmberg väljs till justeringspersoner tillika rösträknare.

§4. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden är ej ifylld, utan fastställs istället vid en eventuell sluten votering.

§5. Frågan om mötet är behörigt utlyst
Mötet anses av årsmötet vara behörigt utlyst med avseende på den stadgade tidsfristen på 40
dagar. Mötet utlystes den 3:e mars.
Beslut: Årsmötet anser att kallelsen gick ut i tid och att mötet är behörigt utlyst.
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§6. Fastställande av föredragningslista
Beslut: Årsmötet godkänner föredragningslistan.

§7. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för verksamhetsåret 2020 samt
återrapportering av motioner från årsmötet 2020.
Representanter från verksamheterna Norrbyskär, Nydala, Klättring, Basket, Volleyboll, Fenix,
Norrland YMCA Hostel och Omvärldsutskottet redovisar sina respektive
verksamhetsberättelser för årsmötet. Thomas Holmberg redogör för året på kansliet.
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Det ekonomiska läget under 2020 presenteras därefter av Thomas Holmberg. Covid-19 har
påverkat resultatet negativt med minskade intäkter främst inom Norrland YMCA Hostel,
Norrbyskär och Nydala. Huvudstyrelsen har tagit ett medvetet beslut att hålla
verksamheterna igång under året trots de ekonomiska konsekvenserna för att möta behovet
av mötesplatser under covid. Bedömningen har också gjort att en total nedstängning skulle i
sin tur innebära stora utmaningar vid en uppstart så småningom. Istället har föreningen
försökt reducera kostnader med statliga stöd, arbetat med intäktsmodellerna och den
övergripande ekonomiska idén för föreningen i nära dialog med banken. Den ekonomiska
situationen är bättre än vad balansräkningen indikerar då de fastigheter vi äger har ett lågt
redovisat värde medan det reella värdet är nästan 10 gånger så stort.
Engagemanget har under året varit starkt där de flesta styrelserna och verksamheterna är
välbemannade av ideella ledare och förtroendevalda.
Ett omfattande visionsarbete har pågått en längre tid och resulterat i en lång rad insikter,
rekommendationer och beslutsförslag som styrelsen behandlat under året bl.a. inom
verksamhetsidé, verksamhetsplanering och organisation.
Beslut: Årsmötet beslutar att lägga årsredovisningen för 2020 till handlingarna.

§8. Behandling av revisorernas berättelse
Carl-Henrik Lindmark, revisorssuppleant, är med på länk och går igenom revisorernas
berättelse som författats tillsammans med Ellen Ström, föreningsrevisor, och Marcus
Sundberg auktoriserad revisor från PWC. Revisorerna anser sig ha varit involverade i de
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ärenden där detta varit nödvändigt. Carl-Henrik Lindmark föredrar och tillstyrker att årsmötet
ska fastställa balans- och resultaträkningen samt ansvarsfrihet för styrelsen för dess
förvaltning under det närmast föregående kalenderåret.
Beslut: Årsmötet beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§9. Fastställande av balans- och resultaträkning
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Beslut: Årsmötet beslutar fastställa balans- och resultaträkning för 2020.

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning under det närmast föregående
kalenderåret
Beslut: Årsmötet beslutar bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning under det
närmast föregående kalenderåret, 2020.

§11. Verksamhetsplaner 2020
Helena Lewandowska redogör för den verksamhetsplanering som skett under 2020, som
bygger på en visionsprocess som pågått i föreningen. Fokus under 2021 kommer ligga på
föreningens ekonomi och att utveckla verksamheterna. Emma Andersson redogör för
kärnverksamheternas verksamhetsplaner.
Beslut: Årsmötet beslutar att anta verksamhetsplan för 2020.

§12. Budget 2020
Thomas Holmberg berättar om budgeten som lagts för 2021 där målsättningen i
kärnverksamheterna varit en hållbar ekonomi och där vinstdrivande verksamheter bidrar med
hela sitt överskott. Det är en negativ budget som är framlagd efter de förutsättningar som
finns i föreningen just nu. Ett stort och omfattande arbete har gjort med budgeten men
covid-19 fortsätter att sätta stark prägel föreningens budget.
Mötet diskuterar den långsiktiga trenden av negativt resultat diskuteras, och det förtydligas
att vinst från vinstdrivande verksamheter (Norrland YMCA Hostel samt fastighetsuthyrning)
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syftar till att täcka upp negativa resultat för kärnverksamheterna. Trenden ser dock ut att ha
vänt med minskat negativt resultat och där 2022 förväntas bli ett balanserat år.
Beslut: Årsmötet beslutar att anta budget för 2021.

§13. Val av föreningens ordförande för ett år samt styrelseledamöter.
Malou Andersson presenterar förslag. Tyvärr har ingen valberedning funnits inför årsmötet.
Istället har förslag från sektionerna sammanställts enligt följande.
Ordförande, inkomna förslag:
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-

Helena Lewandowska omval 1 år

Beslut: Årsmötet beslutar att välja Helena Lewandowska till ordförande i ett år
Styrelseledamöter inkomna förslag:
-

Lars Silver, omval 1 år

-

Marie Malmberg, omval 1 år

-

Emma Andersson, omval 2 år

-

Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn, nyval 2 år

Sittande i styrelsen:
-

Per Nilsson, 1 år kvar

-

Lina Hedlund, 1 år kvar

-

Erik Nilsson, 1 år kvar

-

Personalrepresentant (väljs av personalgruppen på 1 år)

Beslut: Årsmötet beslutar att välja Emma Andersson och Marie-Charlotte Nilsson
Hegethorn på vardera två år, samt Lars Silver, Marie Malmberg på vardera ett år i
huvudstyrelsen.
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§14. Beslut om sektionsstyrelsernas storlek samt val av ordföranden och ledamöter för dessa
Förslagen framtagna av sektionerna presenteras av Malou Andersson.
Norrbyskär sektionsstyrelse
Ordförande, inkomna förslag:
-

Sofia Holst, Nyval 1 å
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Styrelseledamöter inkomna förslag:
-

Linda Odlander, Nyval, 2 år

-

Malou Andersson, Omval, 1 år

-

Mikaela Gustafsson, Omval, 2 år

-

Petter Brattsand, Omval 1 år

-

Agnes Staflin, Nyval, 2 år

-

Andreas Landewall, Nyval, 2 år

Sitter i styrelsen:
-

Ida Bång, 1 år kvar

-

Nora Bygdell Malmstig, 1 år kvar

Nydala sektionsstyrelse
Styrelseledamöter inkomna förslag:
-

Lina Hedlund, Omval, 2 år

-

My Servin, Omval, 2 år

-

Anton Landström, Omval 2 år

-

Hanna Wretborn, Omval, 2 år

-

Axel Hemlingsson, Omval, 1 år
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-

Levina Johansson, Omval, 1 år

-

Linnéa Halvarsson, Nyval, 2 år

Sitter i styrelsen:
-

Sebastian Rubin, 1 år kvar

Klättring sektionsstyrelse
Ordförande, inkomna förslag:
-

Henrik Enfäldt, nyval 1 år
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Styrelseledamöter inkomna förslag:
-

Anton Norgren, Omval 2 år

-

Daniel Eriksson, Omval 2 år

-

Hannes Muskos Lindberg, nyval 2 år

Sitter i styrelsen:
-

Niklas Johannesson, 1 år kvar

-

Sally Ljungqvist, 1 år kvar

-

Petter Johannesson, 1 år kvar

Basket sektionsstyrelse
Inga nya förslag till Basketsektionens styrelse har inkommit.
Volleyboll sektionsstyrelse
Styrelseledamöter inkomna förslag:
-

Lars Larsson, nyval 2 år

Sitter i styrelsen:
-

Maria Viklands, 1 år kvar
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-

Lars Silver, 1 år kvar

-

Inger Holmberg, 1 år kvar

Aequalis sektionsstyrelse
Ordförande, inkomna förslag:
-

Linnéa Halvarsson, Omval 2 år
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Styrelseledamöter inkomna förslag:
-

Anna Norberg, Omval 2 år

-

Lina Hedlund, Omval 2 år

-

Elisabeth Fjellström, 1 år (kandiderade på sittande möte)

Beslut: Årsmötet beslutar att välja samtliga ordförande och ledamöter som föreslagits till
sektionsstyrelserna inför 2021 enligt ovan.

§17. Val av två revisorer för ett år samt val av en revisorssuppleant för ett år
Helena Lewandowska föredrar. Carl-Henrik Lindmark är föreslagen som ideell revisor på ett år
och PWC som revisionsbyrå. Nils Gustafsson föreslås till revisorssuppleant.
Beslut: Årsmötet beslutar att Carl-Henrik Lindmark väljs till revisor.

Beslut: Årsmötet beslutar att välja Nils Gustafsson till revisorssuppleant.

§18. Val av valberedning
Helena Lewandowska föredrar punkten. Två ledamöter är föreslagna Lisa Emsing och Lisa
Ainek Enmark. Årsmötet ombeds komma med förslag till ordförande samt en vakant ledamot
till valberedningen. Om ingen valberedning väljs hamnar ansvaret på huvudstyrelsen. Linnea
Edander och Malou Andersson kandiderar båda själva till ledamot i valberedningen. Mattias
Lundström föreslår Tobias Björkholm som ordförande, som tackar ja.
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Beslut: Årsmötet beslutar att välja Tobias Björkholm till ordförande i valberedningen.
Beslut: Årsmötet beslutar att välja Lisa Emsing, Lisa Ainek Enmark, Linnea Edander och
Malou Andersson till ledamöter i valberedningen.

§19. Val av ombud att representera föreningen på bolagsstämmor i de bolag föreningen äger
Punkten uteblir då föreningen för närvarande inte äger några bolag.
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§20. Beslut om medlemsavgift för nästkommande kalenderår
Helena Lewandowska föredrar punkten. Förslaget är att medlemsavgiften ligger kvar på år
2020s nivå på 150 kronor där 50 kronor går till friplatser.
Beslut: Årsmötet beslutar att medlemsavgiften blir 150 kronor där 50 kronor går till
friplatser.

§21. Ärenden framlagda av styrelsen (propositioner)
Proposition 1 behandlar förslag på stadgeförändringar.
1.

att överallt där det förekommer i stadgarna ersätta benämningen “styrelse(n)” och
“huvudstyrelse(n)” med “föreningsstyrelse(n)”

2.

att i § 3 Ändamål, femte punkten, ersätta ordet “andra” med “olika” så lydelsen
istället blir “öka kunskapen om och förståelsen för olika kulturer”

3.

att i § 6 Årsmöte och listan över årsmötets ärenden flytta punkt 20 och 21, som berör
behandling av förslag från medlemmar och styrelse, så att de istället behandlas
mellan punkt 9 och 10

4.

Styrelsens grundförslag:
att i § 6 Årsmöte och listan över årsmötets ärenden lägga till “för
innevarande år” i punkterna som gäller verksamhetsplan respektive budget.
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Alternativt yrkande:
att i § 6 Årsmöte och listan över årsmötets ärenden lägga till “för
innevarande år” i punkterna som gäller verksamhetsplan respektive budget.
att i § 6 Årsmöte i listan över årsmötets ärenden lägga till punkten “tillsätta
ett föreningsmiljöombud” under årsmötets ärenden.
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Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla det alternativa yrkandet.
5.

att i § 6 Årsmöte och listan över årsmötets ärenden ersätta benämningen
“justeringsmän” med “justerare”

6.

att i § 6 Årsmöte och listan över årsmötets ärenden lägga till val av vice ordförande så
att lydelsen istället blir “Val av föreningens ordförande och vice ordförande för ett år”

7.

att i § 9 Styrelsen, andra meningen, lägga till “och en vice ordförande” så att lydelsen
istället blir “Styrelsen består av sju till nio ledamöter som väljs på två år och en
ordförande och en vice ordförande som väljs på ett år”

8.

att stryka § 7 Extra årsmöte då förutsättningarna för detta (första meningen) redan
nämns i § 7 Årsmöte, samt för att inte särskilja förutsättningarna i övrigt vad gäller
t.ex. kallelse och rösträtt från ordinarie årsmöten.

9.

att i § 8 Föreningsmöte, andra meningen, ändra lydelsen till “Medlemmarna ska ges
tillfälle till att lämna synpunkter inför föreningsstyrelsens förslag om budget och
verksamhetsplan inför verksamhetsårets början och årsmötets fastställande”

10.

att i § 9 Styrelse samt § 11 Sektionsstyrelse ersätta ordet “målsättning” med
“ändamål” så att lydelsen istället blir “Valbar till ledamot är medlem som (...)
förklarat sig redo att verka för KFUM Umeås ändamål”

11.

Styrelsens grundförslag:
att i § 9 Styrelse i listan över styrelsens åligganden ersätta ordet
“Föreningsdirektör” med “föreningens verkställande tjänsteperson” så att
lydelsen istället blir “tillsätta föreningens verkställande tjänsteman och ha
arbetsgivaransvaret för denne”
Alternativa yrkandet:
att i § 9 Styrelse i listan över styrelsens åligganden ersätta ordet
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“Föreningsdirektör” med “föreningens verkställande tjänsteperson” så att
lydelsen istället blir “tillsätta föreningens verkställande tjänsteperson och ha
arbetsgivaransvaret för denne”
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla det alternativa yrkandet.
12.

att i § 11 Sektionsstyrelse stryka “fyllt 16 år och” så att lydelsen istället blir “Valbar
till ledamot är medlem som...”

13.

Styrelsens grundförslag:
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att i § 13 Valberedning, andra meningen, ersätta "minst tre" med "en till tre"
så att lydelsen istället blir "Valberedningen skall bestå av en ordförande och
en till tre ledamöter"
Alternativa yrkandet:
att i § 13 Valberedning, andra meningen, ersätta “minst tre” med “en till tre”
så att lydelsen iställer blir “Valberedningen skall bestå av en ordförande och
minst en, men gärna fler än tre ledamöter upp till ett maxantal likställt med
antalet sektioner i föreningen.”
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla det alternativa yrkandet.
14.

att i § 13 Valberedning, tredje meningen, lägga till “valberedning” så att lydelsen
iställer blir “...genom att i god tid före årsmötet införskaffa förslag till ersättare för
avgående styrelseledamöter, valberedning och revisorer”

Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla propositionen tillsammans med de yrkanden som
gjorts.

§22. Ärenden framlagda av föreningsmedlemmar (motioner) samt upprättande av arbetsgrupper
Motion 1: Resursbevakning
Motionärer: Omvärldsutskotten
Helena Lewandowska föredrar motionen:
Utskottet tror att det skulle vara föreningen till gagn att mer systematiskt undersöka
och använda sådant som redan skapats samt också hitta inspiration i projekt och tips
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som finns i rörelsen nationellt och internationellt.
Yrkanden:
﹣

Föreningen systematiskt bevakar nya utskick nationellt såväl som
internationellt.

﹣

Styrelsen får i uppdrag att tilldela ansvarsområdet.

﹣

Föreningen upprättar ett bibliotek med användbar litteratur samt av utgåvor
från rörelsen.
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Styrelsens svar på motionen:
Styrelsens ställer sig positiv till motionärens förslag och vill gärna tilldela
Omvärldsutskottet rollen som bevakare. Tankesättet att först undersöka om material
redan finns behöver växa fram i föreningen och är något som föreningens olika delar,
ideella såväl som anställda, behöver få information om.
Ett fysiskt bibliotek finns redan nu med i styrelsens förslag för nya arbetsytor i huset.
Styrelsen rekommenderar därför bifall till motionärens tre att-satser.
Beslut: Årsmötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

§19. Avtackningar
Föreningens avgående förtroendevalda avtackas med applåder.
-

Elin Lindskog, Aequalis sektionsstyrelse

-

Ali Akbar, Aequalis sektionsstyrelse

-

Tegeste Michaele, Aequalis sektionsstyrelse

-

Susanne Lindström, Volleyboll sektionsstyrelse

-

Erika Timby, Volleyboll sektionsstyrelse

-

Pär Sundström, Volleyboll sektionsstyrelse

-

Åsa Larsson, Volleyboll sektionsstyrelse
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-

Lisa Emsing, Föreningsstyrelsen

-

Ellen Ström, Ideell revisor

-

Fredrik Hörnsten, Norrbyskär sektionsstyrelse

-

Emma Andersson, Norrbyskär sektionsstyrelse

-

Olle Sahlén, Norrbyskär sektionsstyrelse

-

Carl Larsson, Klättring sektionsstyrelse

-

Johanna Wännberg, Klättring sektionsstyrelsen

§20. Utdelningar av basketstipendier
Punkten uteblir.

Mötet avslutas
Årsmötets ordförande Rebecca Ahlner avslutar mötet. Helena Lewandowska,
föreningsstyrelsen ordförande tackar alla närvarande.
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