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Protokoll representantskap 
 

Forum – idéburna organisationer med social 
inriktning  
 
 

19 maj 2022 kl.15.00-17.00 

Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, 111 52 Stockholm 

 

 

 

§1. Mötets öppnande 
Erika Brundin, föreningens ordförande, förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga 

närvarande välkomna.  

§2. Val av mötesfunktionärer 
Erika Brundin frågade om det fanns förslag till mötesordförande, sekreterare och justerare. 

Erika meddelade också att det fanns förslag från styrelsen på följande,  

a) Mötesordförande: Tjarls Metzmaa  

b) Sekreterare: Christopher Andersson (kansliet)  

c) Justering: Göran Holmström och Daniel Camerini  

Mötet beslutar 

att välja enligt förslag. 

 

§3. Justering av röstlängd 
Christopher Andersson läser upp röstlängd. Följande ombud för medlemsorganisationerna har 
därmed kunnat konstateras. 
1 Bilda 

 

Cecilia Hjort-Attefall 

2 Bildningsförbundet Östergötland Ej representerat 
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3 Boost by FC Rosengård 
 

Ej representerat 

4 Brottsofferjouren Sverige 
 

Fredrik Mellqvist 

5 Civilförsvarsförbundet 

 

Ej representerat 

6 En frisk generation 

 

Ej representerat 

7 Erikshjälpen 

 

Ej representerat 

8 Fremia 

 

 

Petter Skogar  

9 
Fritidsforum  Ej representerat 

10 
Frivillig väntjänst Ej representerat 

11 
Frälsningsarmén Christina Vauhkola 

12 
Föreningen FVO Ingrid Hammarberg 

13 
Föreningen Ordfront Anna Wigenmark 

14 
Hela Människan Mia Nilson 

15 
Ibn Rushd Studieförbund Alve Högman 

16 
Individuell Människohjälp Ayman Amin 

17 
IOGT-NTO Kim Reenaas  

18 
Islamic Relief Sverige Fatima Zahra 

19 
KFUM Sverige Sewit Seghid 
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20 
Lions Clubs International Ej representerat 

21 
LP-verksamhetens Ideella Riksförening Ej representerat 

22 
LP-vännernas kamratförening Håkan Åström 

23 
Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland Ej representerat 

24 
Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening Ej representerat 

25 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner Jonas Wihlstrand 

26 
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 

Sverige, ROKS 

Ej representerat 

27 
RIO - Sveriges folkhögskolor Ej representerat 

28 
Rädda Barnen Göran Holmström 

29 
Sensus Studieförbund Fredrik Hedlund 

30 
Sociala Missionen Elaine Lindblom 

31 
Svenska kyrkan Elin Aronsson 

32 
Svenska Röda Korset Martin Ärnlöv 

33 
Svensk förening för folkhälsoarbete Ej representerat 

34 
Svenskar och invandrade mot narkotika, SIMON Ej representerat 

35 
Sveriges Makalösa Föräldrar Ej representerat 

36 
Tamam Daniel Camerini 
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37 
Terrafem Bernardita Nunez 

38 
Unizon Ej representerat 

 

Därmed kunde 21 av 38 röstberättigade ombud konstateras närvarande från start. Det betyder 
att representantskapet är beslutsmässigt eftersom fler än en tredjedel av det totala röstetalet är 
närvarande.  

Mötesordföranden frågade om mötet kunde godkänna röstlängden enligt den uppropade listan. 

Mötet beslutar 

att godkänna röstlängden i enlighet med röstlängden ovan. 

§4. Frågan om representantskapets stadgeenliga utlysande och fastställande 
av föredragningslista 
Enligt stadgarna skall mötet utlysas fyra månader i förväg, dvs. senast den 18 januari. Maria 
Alsander bekräftar att kallelse sändes ut den 18 januari. Handlingar ska skickas ut senast sex 
veckor före mötet, och de skickades ut den 7 april.  

Mötet beslutar 

att anse representantskapet stadgeenligt utlyst. 

att fastställa föredragningslistan.  

 

§5. Bokslut, verksamhetsberättelse jämte revisorernas rapport 
a) verksamhetsberättelse 2020                          

b) årsredovisning 2020                  

c) verksamhetsberättelse 2021                          

d) årsredovisning 2021   

 

Maria Alsander redogör för den verksamhet som skett under 2020 samt 2021. Punkter som 

nämns är bland annat påverkansarbetet kopplat till pandemin, Frivilligveckan, Volontärbyråns 

förmedling samt några av de rapporter som Forum tagit fram. 

 

Maria Alsander redogör kortfattat för den ekonomiska balans- och resultaträkningen för 2020 
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samt 2021. Stort fokus har varit på att digitalisera och skapa en ny struktur för ekonomisk 

styrning och uppföljning samt återställa det negativa egna kapitalet. Under 2020 och 2021 

gjorde Forum ett positivt resultat, vilket ledde till att Forum nu har ett positivt eget kapital.       

    

e) revisorernas rapport 2020, 2021                  

Erik Albenius föredrar revisionsberättelserna för 2020 samt 2021 med rekommendation om 

ansvarsfrihet för styrelsen. Erik Albenius beskriver även ramverk för revisorernas arbete.  

 

Mötesordförande lämnar ordet fritt i fråga om verksamhet och ekonomi för 2020 samt 2021.  

Mötesordförande tackar för redovisningarna och föreslår att mötet går till beslut.  

 

Mötet beslutar 

att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2020 och därmed lägga den till handlingarna  
 
att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2021 och därmed lägga den till handlingarna  

 
att godkänna bokslutet för år 2020 och därmed lägga det till handlingarna 
 
att godkänna bokslutet för år 2021 och därmed lägga det till handlingarna 
 
att godkänna revisorernas rapport för år 2020 och därmed lägga den till handlingarna  
 
att godkänna revisorernas rapport för år 2021 och därmed lägga den till handlingarna 
 

 

 

§6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Baserat på den information som ombuden nu har om verksamhet och ekonomi, frågar 
mötesordföranden om ombuden är beredda att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

Emelie Weski frågar om styrelsen följt ordningen att årsmötet ska fatta beslut om 
verksamhetsinriktningen. Erika Brundin svarar att styrelsen anser att ordningen har följts. 
Mötet börjar diskutera verksamhetsinriktningen och motion 7a Vägen framåt för Forum.  

Mötet beslutar 

att ge styrelsen ansvarsfrihet för sitt handhavande av föreningens verksamhet och 
ekonomi för perioden 2020.   
 
att ge styrelsen ansvarsfrihet för sitt handhavande av föreningens verksamhet och 
ekonomi för perioden 2021. 

§7. Motioner och styrelsens förslag  
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a) Vägen framåt för Forum          

b) Revidering verksamhetsinriktning 2021-2024      

c) Arbetsgrupp            

Erika Brundin inleder med att presentera styrelsens förslag på ”Vägen framåt för Forum”. 

Styrelsen vill tillsammans med medlemmarna arbeta med hur vägen framåt för Forum ska se ut 

givet arbetet för närmare samverkan med Fremia och hur de breda förutsättningsfrågorna kan 

drivas. Styrelsen har även ett mål att stärka det intressepolitiska arbetet med frågor som rör 

ideellt engagemang. Med anledning av detta har styrelsen lagt fram två propositioner till 

representantskapet; Revidering verksamhetsinriktning 2021-2024 samt Arbetsgrupp.  

 
Ibn Rushd Studieförbund, Individuell Människohjälp, Tamam, Hela Människan och Islamic Relief 
har inkommit med motförslag till de propositioner som styrelsen har lagt. Deras yrkande är 
följande: 
  
”Vi motsätter oss inriktningsbeslutet att Forum fortsättningsvis ska ”fokusera verksamheten till 
primärt frågor som rör ideellt engagemang” och det långsiktiga målet ”att Forums frågor ska 
drivas inom ramen för Fremias arbete med civilsamhället” och yrkar avslag på detta samt alla 
slutsatser kopplade till detta i 7a Vägen framåt för Forum, 7b Proposition revidering av 
verksamhetsinriktning 2021-2024, 7c Proposition Arbetsgrupp, 9 Förslag medlemsavgifter. 
Istället föreslår vi att vi bör invänta Fremias utveckling ytterligare minst ett år.” 
 

Utifrån det motförslag som inkommit följer en lång diskussion om förslaget på revidering av  

verksamhetsinriktning. Frågeområden som lyfts är bland annat Forums möjlighet att arbeta 

med intressepolitiska demokratifrågor, Forums relation till Fremia, finansiering av det 

intressepolitiska arbetet, förslaget om tydligare inriktning på frågor som rör ideellt engagemang 

samt Forums arbete med ”socialt inriktade” organisationer.  

 

Givet de diskussioner som skett om Forums verksamhetsinriktning presenterar styrelsen ett 

förslag om att revidering av existerande verksamhetsinriktning ska tas på extra 

representantskap som ska hållas senast 2022-12-31. Styrelsen drar därmed tillbaka förslag 7b. 

För att skapa goda möjligheter för medlemsorganisationer att delta i arbetet presenterar 

styrelsen ett förslag om att upprätta en medlemsbaserad arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska 

presentera nytt förslag till styrelsen på verksamhetsinriktning och därmed arbeta vidare med 

frågor om inriktning på Forums intressepolitiska arbete samt nivå på medlemsavgifter. 

 

Mötet beslutar 

att det ska hållas ett extra representantskap som ska hållas senast 2022-12-31. 
 
att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta och ta fram direktiv för en medlemsbaserad 
arbetsgrupp som till styrelsen ska presentera förslag på reviderad verksamhetsinriktning, 
föreslå fokus och finansiering av Forums intressepolitiska arbete, föreslå nya 
medlemsavgifter för 2023-2024 samt redovisa eventuella konsekvenser förslagen får för 
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Forums stadgar.  
 
Styrelsen ska till representantskapet framlägga förslag avseende:  
- förslag på verksamhetsinriktning 
- fokus och finansiering av Forums intressepolitiska arbete  
- förslag på nya medlemsavgifter för 2023-2024 
- redovisa eventuella konsekvenser förslagen får för Forums stadgar 

§8. Fastställande, fyraårig verksamhetsinriktning      
Givet beslut under § 7 fortsätter Forum arbeta enligt befintlig verksamhetsinriktning i väntan 
på förslag på ny verksamhetsinriktning som ska beslutas senast 2022-12-31. 
 

§9. Fastställande av medlemsavgifter      
Erika Brundin redogör för styrelsens förslag om nivå på medlemsavgifter. Existerande nivå på 
medlemsavgifter föreslås ligga kvar mot bakgrund av att ett extra representantskapsmöte ska 
ske.  
 

Mötet beslutar 

att årsavgiften för 2023 samt 2024 fastställs i samband med kommande 
representantskapsmöte som ska äga rum senast 2022-12-31.                                    

§10. Val                                                                                                     
a) antal ledamöter i styrelsen under mandatperioden 2022-2024. 

Mötet beslutar  

att styrelsen i enlighet med valberedningens förslag ska bestå av en ordförande, och sju 
ledamöter.  
 

b) arvodesnivå till styrelse och ordförande 

Valberedningen föreslår att styrelsens uppdrag inte ska arvoderas.  
 

 Mötet beslutar 

att godkänna valberedningens förslag, dvs. att inget arvode utgår. 

c) styrelsens ordförande 

Till styrelsens ordförande föreslås Erika Brundin som accepterar nomineringen. Efter fråga från 
Mia Nilsson redogör valberedningen för de andra kandidater till ordförande som stod till 
förfogande. Emelie Weski nominerades och valberedningen har valt att föreslå Emelie Weski 
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som ordinarie ledamot i Forums styrelse. 
 
Mötesordföranden frågar om Erika Brundin kan väljas till ordförande för Forum – idéburna 
organisationer med social inriktning. 
  
Mötet beslutar 

att välja Erika Brundin till ordförande för Forum – idéburna organisationer med social 

inriktning för perioden 2022-05-19 till och med nästa representantskapsmöte som skall hållas 

senast 2022-12-31. 

d) styrelseledamöter 

Omval:  
Sissella Helgesson 
Mattias Ingeson, Bilda 
Kjell-Åke Valdner, Sensus 
 
Nyval:   
Mohamed Ibrahim, Islamic Relief 
Arne Larsson, IOGT-NTO 
Elisabeth Styf 
Emelie Weski, Ibn Rushd Studieförbund 

Mötesordföranden frågar mötet om ovan nämnda personer kan väljas till ledamöter i styrelsen 
för Forum – idéburna organisationer med social inriktning. 

Mötet beslutar 
 

att för perioden 2022-05-19 till och med nästa representantskapsmöte som skall hållas senast 
2022-12-31 till ordinarie ledamöter välja: Erika Brundin (nyval), Sissella Helgesson (omval), 
Mattias Ingeson (omval), Kjell-Åke Valdner (omval), Mohamed Ibrahim (nyval), Arne Larsson 
(nyval) Elisabeth Styf (nyval) och Emelie Weski (nyval). 

e) två revisorer samt en revisorssuppleant, varav en auktoriserad eller godkänd 

Omval:  
Angelica Stööp, PWC  
Cecilia Bergström, Sensus 
Erik Albenius, revisorssuppleant, PWC 
 

Mötesordföranden frågar mötet om ovan nämnda personer kan väljas till revisorer för Forum – 
idéburna organisationer med social inriktning. 

Mötet beslutar 

att för en period om två år välja revisorer enligt valberedningens förslag. 
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f) valberedning med tre ledamöter varav en sammankallande 

Mötesordföranden ber om förslag på ny valberedning. Valberedningens mandat kommer att 
sträcka sig fram till det representantskap som ska hållas senast 2022-12-31. Daniel Camerini, 
Bernardita Nunez samt Maria Nordmark meddelar att de står till förfogande.  

 

Mötet beslutar 

Att välja följande valberedning: Daniel Camerini, Tamam, Bernardita Nunez, Terrafem, 
(sammankallande), Maria Nordmark, Bilda, för att till representantskapet som skall hållas 
senast 2022-12-31 förbereda nya kandidater till föreningens olika funktioner.  

§11. Mötets avslutande 
 
Erika Brundin tackar för fortsatt förtroende och för ombudens engagemang i Forum. Erika 
Brundin förklarar 2022 års representantskap för avslutat.  

 
 
 

 

Tjarls Metzmaa                                                                       Christopher Andersson 

Mötesordförande                                   Sekreterare   

 

 

 

 

Daniel Camerini                                                                           Göran Holmström 

Justering                                           Justering 
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