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RFSL 
Luleå och norra Norrbottens län 

Årsmötes protokoll 
RFSL Luleå och norra Norrbottens län 

Datum: 2022.03.19 Tid: 13:00-14.30 
Plats: Storgatan 13 i Luleå samt online via Zoom 
Organisationsnr: 802462-3376 

Närvarande medlemmar med rösträtt (samtliga deltagande på Storgatan 13) 
Joakim Isaksson Markström 
Taylor Hammerschmied 
Ellen Englund 
Maja Alasalmi 
Charlotta Styvern 
Lena Engman 
Agneta Niemi 
Cerise Jernunger (närvarande §12 p. 2-§20) 

Övriga närvaranden 
Marie Nilsson, representant Grant Thornton (närvarande §1-8, via Zoom) 
Joakim Hackström Larsson, personal (via Zoom) 
Maria Dokken, personal (via Zoom) 
David Forsberg, personal 
Helena Carlsson, personal 
Pär Brubäcken, förbundsstyrelsen 
Kim Albertsson Bränn 
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1. Årsmötets öppnande 
Joakim Isaksson Markström förklarar årsmötet för öppnat. 

2. Fastställande av röstlängd 
Röstlängd fastställs till 7 personer. 

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
Mötet finner årsmötet för utlyst enligt stadgarna. 

4. Val av årsmötespresidium: 
Mötesordförande 
Mötet utser Pär Brubäcken till mötesordförande. 

Mötessekreterare 
Mötet utser Joakim Hackström Larsson till mötessekreterare. 

5. Val av protokolljusterare 
Mötet utser Maria Dokken och Taylor Hammerschmied till protokolljusterare. 

6. Val av rösträknare 
Mötet utser Maria Dokken och Taylor Hammerschmied till rösträknare. 

7. Fastställande av dagordningen 
Mötesordförande föreslår att dagordning enligt förslag revideras genom att 
revisorernas berättelse tidigareläggs och byter plats med styrelsens 
verksamhets- och ekonomiska berättelse. Dagordning med ovan förändring 
fastställs. 

8. Revisorernas berättelse 
Marie Nilsson från revisionsbyrån Grant Thornton redogör för revisorernas 
berättelse. Mötet beslutar att revisorernas berättelse läggs till handlingarna. 
Marie redogör även för resultat och balansräkning. Marie Nilsson avviker efter 
denna punkt. 

9. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
Joakim Isaksson Markström och Helena Carlsson föredrar verksamhets- och 
ekonomiska-berättelsen. Mötet beslutar att verksamhets- och ekonomiska 
berättelse läggs till handlingarna. 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Marie Nilsson föredrog för resultat- och balansräkning under §8. Mötet 
beslutar att resultat- och balansräkning fastställs. ,.~ 
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11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

12. Propositioner 
Antagande av stadgar 
Inga förändringar har skett. 

Fastställande av verksamhetsp/an 
David Forsberg redogör för föreslagen verksamhetsplan. Mötet beslutar att 
fastställa verksamhetsplan för 2022 enligt förslaget. Cerise Jernunger 
tillkommer. 

Budget för verksamhetsåret 
Helena Carlsson redogör för föreslagen budget. Mötet beslutar att fastställa 
budget för 2022 enligt förslaget. 

13. Motioner 
Inga motioner har inkommit. 

14. Val av styrelse 
Då föreningen saknat valberedning under verksamhetsåret finns inget förslag 
från valberedning. 

a. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen 
Ellen Englund föreslår att ordinarie ledamöter har mandatperiod på två 
(2) år och ersättare på ett (1) år samt att styrelsen består av fem (5) 
ledamöter och en (1) ersättare. 
Mötet beslutar att ordinarie ledamöter har mandatperiod på två (2) år 
och ersättare på ett (1) år samt att styrelsen består av fem (5) 
ledamöter och en (1) ersättare. 

b. Ordförande 
Joakim Isaksson Markström nominerar sig själv till ordförande. 
Mötet beslutar att utse Joakim Isaksson Markström till ordförande för 
en period på två (2) år. 

c. Kassör 
Joakim Isaksson Markström föreslår att punkten bordläggs till 
konstituerande styrelsemöte. 
Mötet beslutar att uppdra till styrelsen att inom sig utse en kassör för 
verksamhetsåret 2022. 
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d. övriga ordinarie ledamöter 
Maja Alasalmi och Ellen Englund är invalda 2021 på två (2) år, det 
återstår därav val av två ordinarie ledamöter. 
Lena Engman och Taylor Hammersmeid nominerar sig själva till 
ledamöter. 
Mötet beslutar att utse Lena och Taylor till ordinarie ledamöter för en 
period på två (2) år. 

e. Ersättare 
Charlotta Styven nominerar sig själv till ersättare. 
Mötet beslutar att utse Charlotta Styven till ersättare för en period på 
ett (1) år. 

15. Val av kongressombud 
Kongress genomförs ej under 2022, därmed genomförs inga val. 

16. Val av valberedning 
Cerise Jernunger nominerar sig själv till valberedning. Mötet beslutar utse 
Cerise Jernunger till valberedning och uppdrar styrelsen att hitta ytterligare 
ledamot till valberedningen under året. 

17. Val av revisorer 
Mötet beslutar att fortsätta anställa revisionsbyrån Grant Thornton och välja 
Rolf Anttila från Grant Thornton till revisor för föreningen. 

18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda 
Mötet gör inga övriga val. 

19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 
Mötesordförande informerar om förbundsstyrelsens arbete och framtagande 
av nya policydokument samt checklista som samtliga avdelningar får i 
uppdrag av förbundet att implementera i sin verksamhet. 

20. Mötets avslutande 
Mötesordförande förklarar mötet för avslutat. 
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