
Kristna Fredsrörelsens Årsmöte 2021
Sammanträdesprotokoll
2022-04-23
§§ 1- 23

Plats: Ekumeniska centret, Alvik 

Mötesordförande: Claes-Göran Ydrefors
Mötessekreterare: Elisabeth Lundgren
Justerare: Niclas Persson och Ewert Bengtsson

§ 1 Välkomnande och inledning
Ordförande Sara Lindblom hälsar välkomna.

§ 2 Mötets öppnande
Ordförande Sara Lindblom öppnar mötet.

§ 3 Justering av röstlängd
Röstlängden fastställs till elva personer, varav sju styrelsemedlemmar. Fem personal deltar på
mötet men röstar ej (Bilaga 1). 

§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande
Lotta Sjöström Becker redogjorde för hur kallelsen till årsmötet gick ut, vilket skedde till alla 
medlemmar i januari 2022. 

Beslut: 
Att årsmötet anses vara behörigt utlyst.

§ 5 Val av mötespresidium 

a. Mötesordförande 
Valberedning föreslår Claes-Göran Ydrefors som mötesordförande. 

Beslut: 
Att välja Claes-Göran Ydrefors till mötesordförande.

Ordförandeskapet lämnas över till Claes-Göran Ydrefors.

b. Vice mötesordförande 
Valberedningen föreslår att ingen vice mötesordförande utses. 

Beslut: 
Att inte utse en vice mötesordförande. 

c. Mötessekreterare 
Valberedningen föreslår Elisabeth Lundgren till mötessekreterare. 
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Beslut: 
Att välja Elisabeth Lundgren till mötessekreterare.

     d. Protokolljusterare tillika rösträknare 
Niclas Persson och Ewert Bengtsson föreslås av årsmötet som protokolljusterare tillika 
rösträknare.

Beslut: 
Att välja Niclas Persson och Ewert Bengtsson till protokolljusterare tillika rösträknare.

§ 6 Fastställande av sammanträdesordning 
Arvid Skagerlid och Lotta Sjöström Becker går igenom sammanträdesordningen. Förslaget 
till sammanträdesordning har funnits tillgängligt via hemsidan.

Beslut: 
Att fastställa förslaget till sammanträdesordning.

§ 7 Fastställande av föredragningslista 
Förslaget har funnits tillgängligt via hemsidan. 

Beslut: 
Att fastställa föredragningslista i enlighet med förslag. 

Hälsning från SKR framförs.

§ 8 Föredragning: Verksamhetsberättelse och årsredovisning
Kari Berg, chef kommunikation och verksamhetsstöd, presenterar verksamhetsberättelsen 
2021 och Richard Spele, ekonomiansvarig, föredrar årsredovisningen 2021. Efter 
föredragning får årsmötet möjlighet att ställa frågor om verksamhetsberättelsen och 
årsredovisningen. Verksamhetsberättelse och årsredovisning har funnits tillgängligt via 
hemsidan. 

§ 9 Revisionsberättelse 
Mötesordförande läser upp delar av revisionsberättelsen 2021 men vidare redovisning görs 
inte då revisorn inte är närvarande. Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt tillstyrker att årsmötet beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Handlingen har varit tillgänglig för 
medlemmar.

Beslut:
Att lägga revisionsberättelsen 2021 till handlingarna. 

§ 10 Beslut: Verksamhetsberättelse och fastställa resultat och balansräkning 2021
Styrelsen föreslår att årsmötet ska fastställa 2021 års resultat och balansräkning och att lägga 
Kristna Fredsrörelsens årsredovisning för 2021 till handlingarna.
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Beslut:
Att fastställa resultaträkning för 2021 och balansräkning per 2021-12-31, enligt 
årsredovisningen. 
Att föra årets resultat 401 994 kr till balanserat kapital. 
Att lägga Kristna Fredsrörelsens årsredovisning för 2021 till handlingarna.

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsens medlemmar deltar 
inte i beslutet och röstlängden justeras till fyra personer under paragrafen.

Beslut:
Att årsmötet beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Årsmötet skickar med ett stort tack för arbetet under 2021. 

Hälsning från Equmeniakyrkan framförs.

§ 12 Proposition om medlemsavgift 2023
Ida Eriksson från styrelsen redovisar styrelsens proposition. Styrelsen föreslår att 
medlemsavgiften för 2023 skall vara oförändrad; 320 kronor för helbetalande och 120 kronor 
i reducerad avgift, samt att styrelsen/generalsekreteraren ges mandat att vid behov genomföra 
kampanjer med särskilt pris. Förslaget har funnits tillgängligt via hemsidan.

Beslut:
Att anta styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift för 2023 enligt förslag.

§ 13 Proposition om stadgeändring
Jacob Carlbäcker från styrelsen redogör för styrelsens förslag om stadgeändring. Förslaget tar 
främst sin utgångspunkt i ett ökat intresse och förenklade möjligheter för vissa grupper att 
försöka kuppa sig in i eller ta över andra organisationer. Andra föreslagna ändringar handlar 
om att ändra stadgarna så att de bättre speglar verkligheten. 

Årsmötet för en diskussion kring styrelsens ändringsförslag angående §7 om att ta bort 
suppleanter. Årsmötesdeltagare lyfter vikten av suppleanter och ser suppleanters roll i 
styrelsen som bredare än att enbart vara ersättare för ordinarie. Fördelarna anses bland annat 
vara en möjlighet att rekrytera bredare kompetens till styrelsen samt ett bra sätt att introducera
nya in i styrelsearbetet. 

Mötet ajourneras kort då styrelsen ville samtala om sitt förslag och årsmötes invändningar. 
När mötet återupptas drar styrelsen tillbaka sitt förslag om §7 och ber istället att få i uppdrag 
att fortsätta utreda frågan om suppleanter. 

Beslut:
Att anta styrelsens förslag om stadgeändring i enlighet med förslaget kring §3 Komplettera 
med tematiska grupper och §4 Meddela avsikt om eventuella stadgeändringar i kallelsen, 
rösträtt för medlemmar fyra veckor före årsmötet samt beslut enbart i ärenden som meddelats 
i förväg. (Bilaga 2: justerade stadgar efter årsmötesbeslutet)
Att Återremittera frågan om suppleanter till styrelsen. 
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§ 14 Föredragning av propositioner

a) Fokus och prioriteringar (årsplan) 2022 
Sara Lindblom från styrelsen föredrar styrelsens förslag till årsplan som fastställer rörelsens 
utvecklingsfokus och prioriteringar för 2022. Förslaget har funnits tillgängligt via hemsidan.

Årsmötet noterar att prioriteringarna i delen om engagemang och påverkan sattes innan 
invasionen av Ukraina inleddes och ser att det finns ett behov av att revidera prioriteringarna 
för att bättre spegla samhällsdebatten i Sverige och vikten av KrFs och ickevåldets röst. 
Årsmötet landade i att följa upp samtalet genom att utarbeta ett uttalande från årsmötet. 

b) Budget 2022 och rambudget 2023
Jacob Carlbäcker från styrelsen redogör för förslag till budget 2022 och rambudget 2023. 
Liggande förslag är en budget i balans för 2022 och en rambudget i balans för 2023. 
Förslaget har funnits tillgängligt via hemsidan.

§ 15 Beslut om utvecklingsfokus och prioriteringar (årsplan) 2022
Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa utvecklingsfokus och prioritering för 2022 samt att 
fastställa budget för 2022 och rambudget för 2023. 

Beslut:
Att fastställa förslag för utvecklingsfokus och prioriteringar 2022. 
Att ge styrelsen och kansli i uppdrag att ta fram ett uttalande och publicera det. 

§ 16 Beslut om budget 2022 och rambudget 2023 

Beslut:
Att fastställa budget för 2022 och rambudget för 2023 enligt liggande förslag

Hälsning från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet framförs

§ 17  Behandling av motioner 
Ingen motion har inkommit till årsmötet 2022.

§ 18  Val av styrelse 
Henric Götefelt från valberedningen redogör för valberedningens nomineringsprocess och 
presenterar valberedningens förslag. Förslaget har funnits tillgängligt via hemsidan. 

A. Val av ordförande 
Valberedningens förslag till ordförande 1 år, omval, Sara Lindblom.

Beslut:
Att välja Sara Lindblom till ordförande 1 år. 

B. Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag på styrelse:

Omval (2 år)
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Jacob Carlbäcker
Ida Eriksson

Fyllnadsval (1)
Julle Bergenholtz-Foglander

Nyval ledamot (2 år)
Niclas Persson
Maria Lundberg

Suppleanter (1 år)     
Benjamin Ulbricht

Följande ledamöter valdes på årsmötet 2021 för perioden 2021-2023
Elin Lundell
Fredrika Gårdfeldt
Sofia Nordenmark

Beslut:
Att välja ledamöter enligt valberedningens förslag 
Att välja suppleant enligt valberedningens förslag

§ 19 Val av revisorer samt suppleanter för dessa
Henric Götefelt presenterar valberedningens förslag. 

Auktoriserad revisor (1 år)
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Gunnar Thullberg som huvudansvarig

Föreningsrevisor (1 år)
Anette Månsson, ordinarie
Ewert Bengtsson, ersättare

Beslut: 
Att välja till auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Att välja till föreningsrevisorer Anette Månsson, ordinarie, och Ewert Bengtsson, ersättare.

§ 20 Valberedning 

A. Beslut om sammansättning och instruktion för valberedningens arbete
Henric Götefelt från valberedningen presenterar sammanställning och instruktion för 
valberednings arbete. Förslaget har funnits tillgängligt via hemsidan. 

Beslut:
Att fastställa liggande förslag till instruktion för valberedningens arbete.

B. Val av valberedning
Henric Götefelt presenterar valberedningens förslag på valberedning (1år):
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 Anna Rehnberg (omval)
 Henric Götefelt (omval)
 Karolina Göranzon (omval)
 Celina Falk (omval) 

Beslut:
Att välja de föreslagna personerna till valberedning

Årsmötet riktar ett stort tack till valberedningen för dess arbete under året.

§ 21 Avtackningar
Ordförande Sara Lindblom tackar följande personer:

 Avgående styrelseledamöter: Arvid Skagerlid, Erik Svanberg, Ann Casparsson (inte  
närvarande) och Elisabeth Nordin (avgick i vintras, inte närvarande) 

 Peter Janson, föreningsrevisor (inte närvarande)

§ 22 Tid för årsmöte 2023
Styrelsen föreslår att nästa årsmöte förläggs till 22 april 2023 och att ge styrelsen i uppdrag att
fastställa plats. 

Beslut:
Att fastställa årsmötet till den 22 april 2023.
Att uppdra till styrelsen att fastställa plats för årsmötet.

§ 23 Mötets avslutande
Mötesordförande Claes-Göran Ydrefors förklarar årsmötet avslutat.

--------------------------------------- --------------------------------
Mötesordförande Mötessekreterare                                 
Claes-Göran Ydrefors Elisabeth Lundgren

 

-------------------------------------- --------------------------------
Justerare Justerare
Niclas Persson Ewert Bengtsson
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Bilaga 1 Röstlängd årsmötet 2022

Fysisk närvaro
Ewert Bengtsson 
Arvid Skagerlid (styrelse)
Erik Svanberg (styrelse)
Niclas Persson
Ida Eriksson (styrelse)
Jacob Carlbäcker (styrelse)
Sofia Nordenmark (styrelse)
Sara Lindblom (styrelse)
Fredrika Gårdfelt (styrelse, anslöt ca 10.30, och röstlängden kompletterades) 

Digital närvaro
Henric Götefeldt 
Anna Rhenberg

Närvarande personal 
Lotta Becker Sjöström, generalsekreterare
Carolina Wedemalm, personalansvarig
Richard Spele, ekonomiansvarig
Kari Berg, chef kommunikation och verksamhetsstöd
Elisabeth Lundgren, chef internationella verksamheten

Assently: 3f4041932c146627140cedec4f08bfa426db5086d94c1a5ecaf17b2d8774f47f37ce35171d702ab4de65fc0e100fe80a794015ac76f725de6474d78aedc45b4a



Bilaga 2 Stadgar för Kristna Fredsrörelsen
§ 1 VISION

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vi är djupt 
förankrade i den ekumeniska rörelsen och stödjer trosbaserat engagemang. Tillsammans med 
fredsaktörer i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva.

§ 2 MEDLEMSKAP

Var och en som delar i §1 angivna mål och har betalat medlemsavgift räknas som medlem för 
den tid medlemsavgiften avser. Medlemsavgiftens storlek och utformning fastställs av 
årsmötet.

Medlem som allvarligt och återkommande bryter mot eller motarbetar Kristna Fredsrörelsens 
stadgar, angivna mål, värdegrund, verksamhet eller uppförandekod, kan uteslutas. Beslut 
fattas av styrelsen, endast efter att särskild ordning för uteslutning har fullföljts där andra 
alternativ uttömts. I väntan på beslut kan medlem suspenderas. Årsmötet ska informeras om 
och pröva beslutet.

§ 3 LOKALGRUPPER OCH TEMATISKA GRUPPER

Medlemmar i Kristna Fredsrörelsen kan organisera sig i lokalgrupper eller tematiska grupper. 
Grupperna kan, inom ramen för dessa stadgar, fritt utforma sitt arbete och sin verksamhet, 
men måste meddela styrelsen inriktning, arbetssätt och kontaktperson.

§ 4 ÅRSMÖTE

Årsmötet är Kristna Fredsrörelsens högsta beslutande organ och sammanträder varje år, före 
april månads utgång. Årsmötet anger riktning och ramar för verksamheten.

Kallelse

Styrelsen ska kalla medlemmarna till årsmöte senast tre månader före årsmötets öppnande. I 
kallelsen ska framgå tid, plats, ärendelista, samt information om nominering och motioner. 
Om styrelsen har för avsikt att föreslå stadgeändringar ska detta framgå i kallelsen.

Handlingar med föredragningslista, förslag och beslutsunderlag ska finnas tillgängliga för 
medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

Deltagande

Röst-, förslags-, och yttranderätt har Kristna Fredsrörelsens närvarande medlemmar, som 
senast fyra (4) veckor före årsmötets öppnande registrerats som medlem. Övriga medlemmar 
har förslags- och yttranderätt.

Yttranderätt har Kristna Fredsrörelsens anställda, inbjudna gäster, samt övriga som årsmötet 
beviljar.

Röstning
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Alla ärenden vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet, om inte annat anges i dessa stadgar. 
Beslut kan enbart fattas i ärenden som tagits upp på föredragningslistan och gjorts tillgängliga
för medlemmarna i förväg.

Beslut vid årsmötet fattas med öppen omröstning, om inte sluten omröstning begärs, t.ex. vid 
personval. Vid lika röstetal har sittande mötesordförande utslagsröst, utom vid personval som 
avgörs genom lottning.

Vid röstning kan en person endast inneha en röst. Röstning genom ombud kan inte 
förekomma.

Ärenden

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

- Justering av röstlängd
- Fråga om mötets behöriga utlysande
- Fastställande av sammanträdesordning
- Fastställande av föredragningslista
- Val av mötespresidium för Årsmötet: bestående av en mötesordförande, en vice 

mötesordförande, två mötessekreterare
- Val för justering: Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
- Verksamhetsberättelse och årsredovisning
- Revisionsberättelse
- Fastställande av årsredovisning
- Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
- Behandling av propositioner: Beslut om budget för innevarande år, fastställande av 

medlemsavgift för kommande räkenskapsår och beslut om rambudget för kommande 
räkenskapsår, beslut om verksamhetsplan vart femte år, ett-årsplan för kommande 
verksamhetsår samt frågor som styrelsen anser angelägna

- Behandling av motioner
- Beslut om valberedningens sammansättning och instruktion
- Val av ordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av två räkenskapsrevisorer (varav en auktoriserad) och två suppleanter
- Val av valberedning

Motion

Motioner till årsmötet kan lämnas in av enskild medlem eller lokalgrupp. En motion ska vara 
styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.

Extra föreningsmöte

Då minst 10 % av medlemmarna kräver ett extrainsatt föreningsmöte skall ett sådant hållas så 
snart som möjligt med minst fyra veckor mellan kallelse och möte. Styrelsen kan också kalla 
till föreningsmöte. I kallelse ska framgå särskilt skäl för föreningsmötet.

§ 5 VALBEREDNING
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Årsmötet väljer valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en sammankallande. 
Valberedningen har i uppdrag att förbereda de personval som ska göras på årsmötet, utifrån 
den instruktion som årsmötet fastställt.

§ 6 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Kristna Fredsrörelsens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår. Räkenskaperna 
ska årligen avslutas och framläggas för revisorerna, vilkas berättelse avges senast 14 dagar 
före årsmötet.

§ 7 STYRELSE

Sammansättning 

Kristna Fredsrörelsens styrelse består av nio (9) ledamöter och två (2) suppleanter. 
Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år, hälften ena året och hälften nästa 
år. Suppleanterna väljs på ett år, numrerade i den ordning de träder in vid röstning och 
årsredovisning.

Fyllnadsval sker vid nästkommande årsmöte. Styrelsen konstituerar sig själv med undantag 
för ordförandeposten, och utser arbetsutskott.

Ledamot i styrelsen måste vara medlem i Kristna Fredsrörelsen.

Beslut 

Styrelsen är beslutsmässig när kallelse har utgått till samtliga ledamöter och minst sex (6) av 
ledamöterna är närvarande. Styrelsen strävar som regel efter beslut genom konsensus. När 
konsensus inte kan nås och frågan anses akut, kan röstning ske, och då gäller att ett minimum 
av hälften av samtliga ordinarie ledamöter (5) måste stå bakom beslutet, samt att 
mötesordförande har utslagsröst. Beslut ska protokollföras.

Uppgifter

Styrelsen huvudsakliga uppgifter är att mellan årsmötens ansvara för, leda och följa upp 
Kristna Fredsrörelsens verksamhet, organisation och ekonomi, verkställa årsmötets beslut 
samt ansvara för utvecklings- och strategifrågor. Styrelsen kan för detta ta fram styrdokument,
tillsätta arbetsgrupper, utse representanter och anställa personal, så som styrelsen finner 
nödvändigt.

Styrelsens övriga uppgifter samt arbetsutskottets uppgifter fastställs i delegationsordning.

§ 8 GENERALSEKRETERARE

Generalsekreteraren är Kristna Fredsrörelsens chefstjänsteperson, och tillsätts av styrelsen. 
Generalsekreterarens uppgifter fastställs i delegationsordning.

§ 9 FIRMATECKNING

Kristna Fredsrörelsens firma tecknas av ordförande och generalsekreterare i förening, samt 
den eller de som styrelsen utser.

§ 10 STADGEÄNDRING

Ändring av Kristna Fredsrörelsens stadgar beslutas vid årsmötet med 3/4 majoritet. För 
ändring av §§ 1, 10 och 11 ska beslut fattas vid två på varandra följande årsmöten.
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§ 11 UPPLÖSNING

För upplösning av Kristna Fredsrörelsen krävs minst 3/4 majoritet vid två på varandra 
följande årsmöten. Vid upplösning ska Kristna Fredsrörelsens egendom användas för 
verksamhet i enlighet med rörelsens målsättning. Beslut härom fattas med enkel majoritet vid 
sista årsmötet.

Assently: 3f4041932c146627140cedec4f08bfa426db5086d94c1a5ecaf17b2d8774f47f37ce35171d702ab4de65fc0e100fe80a794015ac76f725de6474d78aedc45b4a



Följande handlingar har undertecknats den 4 maj 2022
 

Underskrifter
 

Årsmötesprotokoll 2022.docx
(61370 byte)
SHA-512: 2fbe4edef4a21e73abfbea8f5c5a89360c703
e4b507a5b48cb06d0556b00daebcae0fd6c3d892445af2
e6e5f7a21aa7ad664c93928ab5042778fc7768f4f4c1f

Bilaga 1 Röstlängd årsmötet 2022.docx
(12645 byte)
SHA-512: b8dcfc4e35933d938f308fe6a0707c120bb39
47f1a87e87c7366d1f80b5a09ab5c5ae9ee4710cf2abff
172f8e2141b2a5f3874b0f1f53237a7f6696aaf41751c

Bilaga 2 Justerade stadgar.docx
(17947 byte)
SHA-512: 118598a58252d85b8427f04457eae132b89a9
9537df2afe773b6147c631227a55151bb922988a6d6a8d
e5bc74efab7ef9c7c01e3bf071304f2c81407c2a8b354

Claes-Göran Ydrefors
cg.ydrefors@hotmail.com 195201231973
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-04 20:55:21 (CET)

Karin Elisabeth Lundgren
elisabeth.lundgren@krf.se 196802010329
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-03 16:49:39 (CET)

Niclas Persson
niclas.s.persson@gmail.com 198908246690
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-04 16:15:46 (CET)

Ewert Waldemar Bengtsson
ewert@cb.uu.se 194805267798
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-03 18:05:50 (CET)

Årsmötesprotokoll 2022
Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify
SHA-512:
3f4041932c146627140cedec4f08bfa426db5086d94c1a5ecaf17b2d8774f47f37ce35171d702ab4de65fc0e100fe80a794015ac76f725de6474d78aedc45b4
a

IS
O

27001:2013

C E R TIF IC AT IO
N

Om detta kvitto
Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften
har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande
rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm,
Sverige.

Undertecknandet intygas av Assently

Sida 1 av 1


