
 

 

ÅRSMÖTE för Vän i Umeå sön 28 mars 2021  kl. 18.30 
1) Mötets öppnande. 

Styrelsen ordförande Staffan Norin öppnar mötet.  

2) Inledning med presentation av deltagare och ev roll i föreningen  

a) Introduktion med verksamhetsidé och värdegrund 

b) Runda med presentation (närvarolista) 

Närvarande: Staffan Norin, Anna Hellgren, Åsa Norin, Marzieh Tangestani, Lotta Nygren, Elinn 
Bolonassos, Ulrika Tegblom, Helen Rådahl, Will Skaskiz, Gunnel Lagerkvist, Anna-Carin 
Dahlberg, Per-Olov Ljung, Mathias Azimi, Nausheen Saied Khan, Alieu Bah, Ida Söderholm, 
Ove Schedin, Lara Heppenstall, Marcel Mukdad, Annie Andersson, Bjerre Ljungberg, Ulla 
Hjalmarsson, Aya El Hajj. Gäster: Klara Enmark och Monica Svonni från Föreningsbyrån. 
term 
3) Val av mötesordförande: Årsmötet väljer Gunnel Lagerkvist  

4) Val av mötessekreterare.   Årsmötet väljer Elinn Bolonassos 

5) Val av protokolljusterare ( 2 st) och rösträknare (1 st)  

Årsmötet väljer Gunnel Lagerkvist och Alieu Bah som protokolljusterare 

Årsmötet väljer Anna Hellgren som rösträknare. 

6) Fastställande av röstlängd. 

a) Närvarolista upprättas av sekreteraren vid presentation, kompletterade närvaro 
genom chattfunktion  

b) Vän i Umeås personal och styrelse har tillgång till medlemsförteckning per 31 dec 
2020  

 
Vid röstning då rösträkning behövs kommer röstlängd att upprättas 
 
Mötet fastställer röstlängd  

  
7) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

a) enligt stadgar ska kallelse finnas på hemsidan minst 4 veckor före årsmötet 
b) Den har dessutom skickats per mejl till alla medlemmar 

 
Årsmötet anser att mötet har utlysts på rätt sätt. 

 
8) Fastställande av dagordning.  



 

- Övriga frågor? 

Årsmötet fastställer dagordningen. Inga övriga frågor. 

9) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (Staffan m.fl.). 
- för godkännande 
- effektmål med mål 2020 och aktiviteter  (Ansvarsgrupp och personal) 

 
Förslag till namn  (ca 1-2 min per punkt): 
1 : Fler personliga vänner  etc Anna 
2  Ett fungerande vardagsliv  Lotta 
3. En rikare fritid   Marcel 
4. Ökat intresse … mångfald Elinn o Marzieh 
5. Samverkan med samhället Åsa o Anna 
6. Psykosocial  Åsa 

 
Se Verksamhetsberättelse 2020.  
Ordförande frågar om mötet har någon fråga angående verksamhetsberättelsen. Inga frågor. 
Årsmötet godkänner Vän i Umeås verksamhetsberättelse 2020.  
 
 b) Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) - Staffan 
totala intäkter 2020: 1,927 mkr  
Årets resultat är 147 000 kr, beror mycket på Corona och uteblivna aktiviteter 
 
Se Förvaltningsberättelse 
 
10) Revisionsberättelsen för verksamhetsåret  - P-O 

Vi har hört styrelsens ekonomiska berättelse och revisionsberättelsen. 

Årsmötet godkänner styrelsens ekonomiska berättelse. 

11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  

 

- Samarbete med Vän i Umeå cykelskolan, Umegrationsforum, möjliga nya samarbeten 

t.ex. med bad.   

Angående hur vi förmedlar till våra medlemmar vad en förening är berättar ordförande 

Gunnel Lagerkvist om Ersboda Folkets Hus och deras mentorskap för förenings-

/styrelsearbete. 

 



 

12) Årets mest hållbara förening 2020 Umeå Energis utmärkelse samt film.  

Staffan presenterar Klara Enmark och Monica Svonni från Föreningsbyrån som berättar lite 

om Föreningsbyrån (del av Umeå kommuns fritidsförvaltning) samt om årets samarbeten med 

Vän i Umeå. Arbeta med samordning av integration inom fritidssysselsättning. 

13) Fastställande av medlemsavgifter eller att avgift inte krävs (enligt stadgar) 

- se förslag från styrelsen (bilaga 1 till denna agenda) 

Årsmötet beslutar att fastställa styrelsens förslag om medlemsavgifter 

14) Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

a) reviderade stadgar 

Medlemssynpunkter att stadgarna behövde förtydligas på följande punkter: 

Ansvarsgruppen har styrelsens funktion, styrelsens namn är alltså Ansvarsgruppen. Om någon 

slutar innan sitt mandat går ut, kan styrelsen utse en ersättare fram till nästa årsmöte. Minst 2 

medlemmar utöver styrelsen ska vara deltagande i beslutet om styrelsens ansvarsfrihet 

b) Inga inkomna motioner 

Årsmötet ställer sig bakom beslut om reviderade stadgar.  

15) Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande 

verksamhets- /räkenskapsåret 

a)  Förslag verksamhetsplan och budget - Staffan överblick samt exempel från: 

i) Språkcaféer inkl digitala (volontär ) -     Lotta   (ca 1-2 min ) 

ii) Friluftsliv och utflykter (volontär) -        Ulla o Bjerre (ca 1-2 min ) 

iii) Framtida satsningar -projektansökan  Naturvän, Ensamhetsprojekt, diskriminering 

rasism och religionssamtal, Mentorskap NGL arbete. Föreningskunskap samt att nå 

fler grupper. 

Se Verksamhetsplan 2021 inklusive budget. Årsmötet godkänner verksamhetsplanen och 

budget för 2021. 

16) Val och valberedningen 



 

Val av ordförande (för en tid av 1 år),   

Valberedningen presenterar sitt förslag (se bilaga) 

Staffan Norin föreslås som ordförande på ett år.  

Årsmötet godkänner förslaget på ordförande. 

17) Val av övriga styrelseledamöter (för en tid av 1 år eller 2 år). 

Annie Andersson (valdes på 2 år 2020, 1 år kvar) 

Marcel Mukdad (valdes på 2 år 2020, 1 år kvar) 

Bjerre Ljungberg (1 år) 

Ulla Hjalmarsson (1 år)  

Lotta Nygren (1 år) 

Nausheen Khan (2 år) 

Carl Lundgren (2 år) 

Will Skaskiw (2 år) 

Ana Safa (2 år) 

Årsmötet godkänner förslaget till styrelseledamöter. 

18) Val av revisor/er samt ersättare (för en tid av 1 år).  

Lara Heppenstall föreslås till revisor. Per-Olov Ljung föreslås som revisorsuppleant.   

Årsmötet godkänner förslaget.  

19) Val av programgrupp (på styrelsens uppdrag) 

Se valberedningens förslag på deltagare i programgrupp med tillägg av Ulrika Tegblom. 

Årsmötet godkänner valberedningens förslag till programgrupp i världsklass.  

20) Val av valberedning (för en tid av 1 år). 

Staffan Norin frågar om Ulrika Tegblom och Helen Rådahl kan tänka sig att fortsätta som 

valberedning. Övriga förslag är Maria Laestander, Nisha Nashaad och Alieu Bah. 

Årsmötet godkänner valberedningens förslag på valberedning i världsklass.  

21) Information  



 

- Konstituerande möte direkt efter årsmöte (se särskild agenda) klockan 21.00 

Staffan Norin tackar deltagare på årsmötet, valberedning, avgående revisor, personal och 

årsmötesordförande! 

22) Övriga frågor. 

Inga övriga frågor. 

23) Avslut 

Ordförande Gunnel Lagerkvist avslutar mötet och tackar och önskar Lycka till! 

 

 

Bilaga 1 

 

Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2021 

Det är kostnadsfritt medlemskap men vi informerar våra medlemmar om en frivillig 

medlemsavgift.  Som frivillig avgift rekommenderar vi: 

Per person 150 kronor och uppåt 

För familjer 350 kronor och uppåt 

 

Bilaga 2 

Reviderade stadgar 

 

 

Vid protokollet   Justerare 1 (mötesordförande)   Justerare 2 

 

             

Elinn Bolonassos  Gunnel Lagerkvist   Alieu Bah  

 
 


