
PeaceWorks Sweden årsmöte 2022
Organisationsnummer: 817601-2519

Datum: Tisdagen den 24:e maj 2022
Tid: kl. 17:30-19:30
Plats: Solidaritetshuset, Stockholm och Zoom

§ 1 Mötet öppnades

Ordförande Angelica Lindqvist-McGowan öppnar årsmötet den 24 maj 2022

kl. 17:32

§ 2 Fastställande av röstlängd

Mötespresidiet yrkade

att kl. 18:16 fastställa röstlängden till 12 personer.

Årsmötet beslutade

att kl. 18:16 fastställa röstlängden till 12 personer.

Nasma Salim och Emma Hultquist deltog i egenskap av personal och praktikant,

men har inte rösträtt enligt stadgar.

§ 3 Mötets beslutsmässighet

Kallelse till årsmötet har gått ut minst 4 veckor innan mötet äger rum och

handlingarna har delats senast 2 veckor innan mötet.

Mötespresidiet yrkade

att anse årsmötet beslutsmässigt

Årsmötet beslutade
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att anse årsmötet beslutsmässigt

§ 4 Val av mötesordförande

Ordförande Angelica Lindqvist-McGowan yrkade

att välja Anna Wallgren  till mötesordförande  tillika rösträknare

Anna Wallgren presenterar sig och berättar om tidigare erfarenheter av ideella

organisationer.

Årsmötet beslutade

att välja Anna  till årsmötesordförande tillika rösträknare

§ 5 Val av mötessekreterare

Ordförande Angelica Lindqvist-McGowan yrkade

att välja Shidrokh Jafari Nasabi till mötessekreterare

Årsmötet beslutade

att välja Shidrokh Jafari Nasabi till mötessekreterare

§ 6 Val av justerare

Generalsekreterare Nasma Salim yrkade

att välja Emma Hultquist till justerare

Årsmötet beslutade

att välja Emma Hultquist till justerare
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§ 7 Fastställande av dagordning

Mötesordförande Anna Wallgren drar den föreslagna dagordningen enligt utskick.

Hans Andersson ansluter till mötet. Röstlängden reglerad till 13 personer kl 17:48.

Mötespresidiet yrkade

att fastställa det föreslagna dagordningen enligt tidigare utskick.

Årsmötet beslutade

att fastställa det föreslagna dagordningen enligt tidigare utskick

§ 8 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

Ordförande Angelica Lindqvist-McGowan drar verksamhetsberättelsen för

verksamhetsåret 2021 och presenterar strategiplanen som tagits fram under året.

Mötesordförande Anna Wallgren intygar att verksamhetsberättelsen är signerat av

styrelsen och revisor samt öppnar upp för frågor. Inga frågor.

Ordförande Angelica Lindqvist-McGowan yrkar

att lägga verksamhetsberättelsen 2021 till handlingarna

Årsmötet beslutade

att lägga verksamhetsberättelsen 2021 till handlingarna

§ 9 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

Generalsekreterare Nasma Salim redogör organisationens årsbokslut samt

resultat- och balansräkning. Årsbokslutets revisionsunderlag för 2021 är enliga

https://sign.visma.net/en/document-check/adfc7333-fe07-4a75-85e2-3bc2e5bf7382

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



med verksamhetsmål och utgifterna ändamålsenliga samt underskriven av

auktoriserad revisor.

Kansliet yrkade

att lägga organisationens årsbokslut samt resultat- och balansräkning för

föregående verksamhetsår till handlingarna.

Årsmötet beslutade

att lägga resultat- och balansräkningen för föregående verksamhetsår till

handlingarna

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under föregående verksamhetsår

Ordförande Angelica Lindqvist-McGowan yrkade

att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

Årsmötet beslutade

att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

Mötesordförande Anna Wallgren föreslår paus klockan 18:07.

18:16 öppnas mötet igen.

§ 11 Presentation och val av styrelse

Ordförande

Valberedningen yrkade

att välja Nathalie Parra Jakupovic till ordförande för en mandatperiod på två år

Årsmötet beslutade

att välja Nathalie Parra Jakupovic till ordförande för en mandatperiod på två år
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Vice ordförande

Valberedningen yrkade

att välja Noora Grari till vice ordförande för en mandatperiod på två år

Årsmötet beslutade

att välja Noora Grari till vice ordförande för en mandatperiod på två år

Styrelseledamöter

Valberedningen yrkade

att välja Malin Håkansson, Hans Andersson, Catalina Näsman till ledamöter för

en mandatperiod på två år

Årsmötet beslutade

att välja Malin Håkansson, Hans Andersson, Catalina Näsman till ledamöter för

en mandatperiod på två år

§ 12 Presentation och val av valberedning

Valberedningen yrkade

att välja Ronja Hansen och Gabriella Olsson till valberedningen för en

mandatperiod på ett år

Årsmötet beslutade

att välja Ronja Hansen och Gabriella Olsson till valberedningen för en

mandatperiod på ett år

§ 13 Presentation och val av intern revisor

Valberedningen yrkade

att välja David Johansson till intern revisor under en mandatperiod på ett år.
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Årsmötet beslutade

att välja David Johansson till intern revisor under en mandatperiod på ett år.

§ 14 Presentation och val av extern revisor

Generalsekreterare Nasma Salim meddelar att samarbetet med nuvarande

auktoriserad revisor Christina Gotting fungerat väldigt bra och att Gotting har

lång erfarenhet av ideella organisationer.

Valberedningen yrkade

att välja Gotting revision AB till extern revisor.

Årsmötet beslutade

att välja Gotting revision AB till extern revisor.

§ 15 Fastställande av verksamhetsplan

Angelica Lindqvist-McGowan presenterar en sammanfattning av den föreslagna

verksamhetsplanen för 2022.

På förfrågan av en mötesdeltagare, redogör Nasma Salim om hur regeringens

nedskärningar kommer att påverka den kommande verksamheten

Förbundssstyrelsen yrkade

att fastställa verksamhetsplanen för 2022

Årsmötet beslutade

att fastställa verksamhetsplanen för 2022.

§ 16 Fastställande av budget
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Generalsekreterare Nasma Salim redogör förslag på budget för 2022 och

förklarar olika begrepp som nämns i budgeten efter förfrågan av David

Johansson, tillvald internrevisor.

Röstlängden justerad till 12 personer 18.45

Förbundsstyrelsen yrkade

att fastställa budgeten för 2022.

Årsmötet beslutade

att fastställa budgeten för 2022

§ 17 Fastställande av avgifter

Förbundsstyrelsen yrkade

att fastställa att avgifter för såväl medlemmar som anslutna föreningar ska vara 0

kronor.

Årsmötet beslutade

att avgifter för såväl medlemmar som anslutna föreningar ska vara 0 kronor.

§ 18 Behandling av till årsmötet inkomna motioner och propositioner

Inga inkomna motioner inkomna inför årsmötet

En proposition inkommen av styrelsen om justeringar och förtydliganden i

stadgarna.

§ 18.1 Proposition: Förslag på förändringar i stadgan

Förbundsstyrelsen yrkade

att bifalla propositionen: förslag på förändringar i stadgan (bilaga 1)
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Årsmötet beslutade

att bifalla propositionen i sin helhet

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor inkom.

§ 20 Mötets avslutande

Mötesordförande Anna Wallgren avslutade årsmötet kl. 19:19

_________________________                              ___________________________

Anna Wallgren, mötesordförande           Shidrokh Jafari-Nasabi, mötessekreterare

___________________________

Emma Hultquist, justerare
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