
Protokoll från Årsmöte 2021 i föreningen Mind 

Plats: På grund av risken för smittspridning hölls årsmötet online via verktyget Zoom.
Tid: måndag den 10 maj 2021, klockan 18.00 – 19.30

1. Årsmötet öppnades av Minds ordförande Lina Axelsson Kihlblom.

2. Årsmötet valde Gunnel Torstensson till mötesordförande.

3. Årsmötet valde Astrid Jansen till sekreterare.

4. Röstlängden fastställdes utifrån de medlemmar som är anmälda. Samtliga val 
på mötet sker genom sluten omröstning som ombesörjs av Hanna Kihlander 
som modererar mötet. Bara de som är medlemmar får rösta. 

5. Årsmötet valde Peter Michanek och Marita Bildt till justeringspersoner. 

6. Frågan om årsmötet har utlysts i tid besvarades med ja.

7. Årsmötet godkände dagordningen.

8. Generalsekreteraren gjorde en kort presentation av vad som är på gång just 
nu. Generalsekreteraren och ekonomiansvarig gick igenom 
verksamhetsberättelsen för 2020. (Årsrapport inklusive årsredovisning). 

9. Årsmötet beslöt att godkänna årsredovisningen för 2020.

10.Årsmötet beslöt att lägga revisionsberättelsen för 2020 till handlingarna.

11.Årsmötet beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

12.Valberedningen presenterade förslaget till ny styrelse och föreslog en styrelse 
på tio ordinarie ledamöter. Föreningen har två-åriga mandatperioder av vilka 
Lina Axelsson Kihlblom, Sven Bremberg, Helena Bornholm, David Clinton, 
Ingrid Engström, Haroon Nooristani och Marie Åsberg har ett år kvar av sina 
mandatperioder. Jacqueline Levy, Cecilia Lundmark och Christina Wahlström 
föreslås omväljas på två år. Adnan Ceric har valt att avsluta sitt uppdrag i 
förtid efter ett år. Lina Axelsson Kihlblom föreslås som ordförande för 
kommande verksamhetsår.

Valberedningen presenterade förslaget till revisorer. Till auktoriserad revisor 
föreslås Grant Thornton Sweden AB med Lena Johnson som huvudansvarig 
revisor. Till ordinarie lekmannarevisor resp. revisorssuppleant föreslås Gunnel 
Torstensson resp. Rolf Bergström. 

Styrelseordföranden uttryckte sitt varma tack till avgående styrelseledamot 
Adnan Ciric.
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13.Årsmötet beslöt att välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.  

14.Årsmötet beslöt att välja Lina Axelsson Kihlblom till styrelseordförande. 

15.Årsmötet beslöt att välja revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

16.Årsmötet beslöt att omvälja Monica Tegerstedt, Juliana Moraes och Marita Bildt
(sammankallande) till föreningens valberedning för 2021-2022. 

17.Proposition från styrelsen om stadgeändring gällande §3 att ändras från
”Avgift till föreningen innefattar medlemskap samt prenumeration av 
föreningens tidskrift. Avgift utgår med det belopp som styrelsen 
bestämmer. Nedsättning av eller befrielse från avgiften kan beslutas av 
styrelsen. Avgiften erläggs per kalenderår. Föreningens volontärer är befriade 
från medlemsavgift.” till ”Avgift till föreningen innefattar medlemskap samt 
regelbunden information om Minds verksamhet. Avgift utgår med det 
belopp som styrelsen bestämmer. Nedsättning av eller befrielse från avgiften 
kan beslutas av styrelsen. Avgiften erläggs per kalenderår. Föreningens 
volontärer är befriade från medlemsavgift.

Årsmötet biföll styrelsen förslag med följande röstetal:
Ja 36
Nej  1
Avstår 10

18.Inkommen motion nr 1 från Maria Nilsson:
Endast pass nattetid är arvoderade och dessa pass blir snabbt inbokade. Jag 
vill föreslå att samtliga pass för Mind blir arvoderade, om än bara symboliskt, 
då tjänstgöring innebär att avlönad tjänst inte är möjlig under aktuell tid.
Styrelsens förslag:
Vi kommer att säkerställa att volontärer endast kan boka ett begränsat antal 
nattpass för att ge möjlighet till fler att ta arvoderade pass. Principen för 
volontärarbete är dock att det är oavlönat, varför vi inte kommer att införa 
arvoden på alla pass. Anledningen till att vi infört arvode på natten är det varit 
svårt att få volontärer att ta uppdrag på natten tidigare. 

Årsmötet biföll styrelsen förslag med följande röstetal:
Ja 30
Nej  0
Avstår  8

19.Inkommen motion nr 2 från Maria Nilsson
Pass vi kan boka oss till är relativt långa, 4 h. Vore vettigt att förkorta 
bokningsbara pass till 2 h, med möjlighet att förlänga.
Styrelsens förslag:
Vi undersöker möjligheten att erbjuda kortare pass då vi vet att det skulle 
underlätta för många volontärer. Kanske kan några volontärer då ta fler pass? 
Idag har vi en utmaning med att få volontärer att boka in sig på alla pass. Vi 
vill fortsätta hitta nya sätt för att volontärer ska trivas hos oss. 
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Årsmötet biföll styrelsen förslag med följande röstetal:
Ja 32
Nej  2
Avstår 10

20.Årsmötet hade inga övriga frågor

21.Årsmötet avslutades.

Vid protokollet:

Astrid Jansen

Justeras:

Gunnel Torstensson Peter Michanek Marita Bildt

     Mötesordförande Justeringsperson Justeringsperson
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Följande handlingar har undertecknats den 18 maj 2021
 

Handlingarna är undertecknade av
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