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Ordinarie årsmöte 2016 
RFSL Luleå och norra Norrbottens län 
 
Datum: 2016-03-17    Tid: kl 18.00 
Plats: Storgatan 13, Luleå 
Organisationsnummer: 802462-3376 
 
Närvarande medlemmar, röstberättigade: 
Joy Bakare (anslöt till mötet under 4 Val av årsmötespresidium) 
Helena Carlsson 
Charles Chypice Okwara 
Mats Emanuelsson 
Maduka Emeka Cosmas 
Sarah Gullbjörk 
Zaigham Khan 
Stefan Lundgren 
Biniam Mulugeta 
Nathan Osondu (anslöt till mötet under 4 Val av årsmötespresidium) 
Loveth Owie (avvek från mötet under 17 Val-Kongressombud) 
Disa Peterson 
Catrin Rasch Sandstedt 
Johanna Sirkka 
Helena Vanhatalo 
 
Närvarande utan rösträtt: 
Nils Bergström (anslöt till mötet under 2 Fastställande av röstlängd) 
Nikola Vorkapic 
 
 
Mötesordförande: 
 
 
Stefan Lundgren 
 
 
Mötesjusterare: 
 
 
Sarah Gullbjörk 
 

Mötessekreterare: 
 
 
Helena Carlsson 
 
 
Mötesjusterare: 
 
 
Disa Peterson
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1 Årsmötets öppnande 
Helena Carlsson öppnar mötet. 
 
2 Fastställande av röstlängd 
Nils Bergström ansluter till mötet. 
Röstlängden fastställs till 13 personer. 
 
3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
Mötet finner årsmötet för utlyst enligt stadgarna. 
 
4 Val av årsmötespresidium 

◦ Mötesordförande 
Nathan Osondu och Joy Bakare ansluter till mötet. Röstlängden justeras till 
15 personer. 
Mötet utser Stefan Lundgren till mötesordförande. 

 
◦ Mötessekreterare 
Mötet utser Helena Carlsson till mötessekreterare. 

 
◦ Val av protokolljusterare 
Mötet utser Sarah Gullbjörk och Disa Peterson till protokolljusterar. 

 
◦ Val av rösträknare 
Mötet utser Sarah Gullbjörk och Disa Peterson till rösträknare. 

 
5 Fastställande av dagordningen 
Mötet finner dagordningen fastställd. 
 
6 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
Helena Carlsson föredrar kort verksamhetsberättelsen och informerar om att det 
endast finns en preliminär ekonomisk berättelse, den ekonomiska delen är ännu inte 
är klar. 
Mötet	  beslutar	  att	  lägga	  verksamhetsberättelsen	  exklusive	  den	  ekonomiska	  delen	  till	  
handlingarna.	  
Mötet beslutar att det ska hållas ett extrainsatt årsmöte den 19 maj för att behandla 
den ekonomiska berättelsen. 
Mötet ger den tillträdande styrelsen i uppgift att göra ett utskick med kallelse till det 
extrainsatta årsmötet.  
 
7 Revisorernas berättelse 
Den auktoriserade revisorn har inte kunnat lämna en redovisionsberättelse eftersom 
den ekonomiska delen inte är klar. Mötet beslutar att behandla revisorernas 
berättelse på det extrainsatta årsmötet. 
 
8 Fastställande av resultat- och balansräkning 
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Resultat- och balansräkningen är inte klar. 
Mötet beslutar att bordlägga punkten till det extrainsatta årsmötet. 
 
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutar att bordlägga punkten till det extrainsatta årsmötet. 
 
10 Propositioner 
Proposition angående arvode för föreningens ordförande: 
Sarah Gullbjörk föredrar propositionen. 
Mötet beslutar enhälligt att bifalla propositionen. 
 
11 Motioner 
Inga motioner har inkommit. 
 
12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 

verksamhetsåret 
Helena Carlsson föredrar verksamhetsplan och budget.  
Mötet beslutar att lägga verksamhetsplanen till handlingarna. 
Mötet beslutar att lägga budgeten till handlingarna. 
 
13 Val: 

◦ Styrelse 
Helena Carlsson informerar om att föreningen under 2015 inte har haft någon 
valberedning. Alla intresserade har kunnat skicka intresseanmälan och frågor 
till lulea@rfsl.se och den avgående styrelsen har uppmuntrat personer att 
komma till årsmötet och nominera sig själva. 
 

1. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i 
styrelsen 

Mötet fastställer mandatperioden till ett kalender år och antalet ordinarie 
ledamöter till fem (5) stycken. 

 
2. Ordförande 
Mötet utser Helena Carlsson (omval) till föreningens ordförande. 

 
3. Kassör 
Mötet utser Lena Engman (omval) till föreningens kassör. 

 
4. Övriga ordinarie ledamöter* 
Mötet utser Sarah Gullbjörk (omval), Oskar Nordström (tidigare 
ersättare) och Stefan Lundgren (nyval) till föreningens övriga ordinarie 
ledamöter. 

 
5. Ersättare 
Mötet utser Catrin Rasch Sandstedt (nyval) och Katrin Lidberg (tidigare 
vice ordförande) till föreningens ersättare. 
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◦ Kongressombud 
Loveth Owie avviker från mötet. Röstlängden justeras till 14 personer. 
I år hålls RFSL Förbundets kongress i Malmö 6-8 maj. 
Mötet utser Helena Carlsson och Sarah Gullbjörk till föreningens 
kongressombud. 

 
◦ Valberedning 
Inga förslag för valberedning finns. 
Mötet beslutar att välja in valberedning på det extrainsatta årsmötet. 

 
◦ Revisorer 
Mötet beslutar att åter välja KPMG som auktoriserad revisor. 
Mötet beslutar att den auktoriserade revisorn är tillräcklig, i enlighet med 
stadgarna, men att en lekmannarevisor kan väljas till på det extrainsatta 
årsmötet om någon kandiderar. 

 
◦ Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda 
Inga andra arbetsgrupper eller förtroendevalda väljs. 

 
14 Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 
En fråga ställs om det kommer att hållas möten inför Luleå Pride. Helena Carlsson 
informerar om att det kommer att hållas volontärmöten inför Luleå Pride och att 
aktivistgrupper kan skapas om det är några som är intresserade av det. 
 
15 Mötets avslutande. 
Stefan Lundgren avslutar mötet. 
 
*vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra 
benämnda ledamotsposter utses 


