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Protokoll

Extra årsmöte 4 oktober 2020
§1

Mötets öppnande
Ordförande Caroline Isaksson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 12. Enkel majoritet innebär minst 7 röster.
Totalt närvarade 25 personer.
Närvarande röstberättigade representanter:

§3

Nationell juniorrepr (NJR)

Celine Allard

Nationell juniorrepr (NJR)

Fullmakt till Celine Allard, NJR suppl

CISV Båstad-Bjäre

Fullmakt till Jens Johansson, CISV Halmstad

CISV Göteborg

Lisa Carlson

CISV Halmstad

Jens Johansson

CISV Helsingborg

Patrik Berntsson

CISV Håbo Uppland

Jerker Dacke

CISV Jönköping

Annica Björklund

CISV Kalmar

–

CISV Linköping

Julia Grentzelius

CISV Malmö-Lund

Hedvig Rask

CISV Stockholm

–

CISV Strängnäs

Åsa Erikson

CISV Västerås

Agaton Domberg

CISV Östersund

–

Val av mötesfunktionärer
A) Mötesordförande: Stina Fasth
B) Mötessekreterare: Astrid Fredriksson Klaar
C) Två justerare tillika rösträknare: Mina Christoffersson och Sandra López.

§4

Fastställande av dagordning och mötesteknik
Årsmötet fastställde den föreslagna dagordningen och mötestekniken.
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§5

Fastställande av mötets behöriga utlysande
Kallelsen som enligt stadgarna ska vara utskickad senast fyra veckor före extra årsmöte,
skickades ut via mejl 28 augusti. Handlingarna ska enligt stadgarna finnas tillgängliga senast
två veckor före mötet och de gjordes tillgängliga på CISV Swedens webbplats 19 september.
Det extra årsmötet bekräftades stadgeenligt utlyst.

§6

Val av ordförande och ledamöter till CISV Swedens kommittéer (1 år)
Tomas Domberg från valberedningen redogjorde för hur valberedningen har arbetat med
valberedningsarbetet. Årsmötet 2017 fattade beslut om att lokalföreningarna är ansvariga för
att föreslå representanter till valberedningen, enligt ett rullande schema (länk). År 2020 är de
ansvariga lokalföreningarna Helsingborg, Göteborg och Västerås.
Årsmötet valde ordförande och ledamöter i kommittéerna:
Interchange-kommittén
Årsmötet biföll att rösta in Interchangekommittén i grupp.
Årsmötet biföll valberedningens förslag.
- Ordförande (NIC): Årsmötet beslutade att kommittén själva utser ordförande
- Ledamot: Jenny Björksten (nyval 1 år) CISV Västerås
- Ledamot: Safira Mussa (nyval 1 år) CISV Jönköping
- Ledamot: Jerker Dacke (nyval 1 år) CISV Håbo Uppland
Varumärke, kommunikation & IT-kommittén
Årsmötet biföll att rösta in VoKIT-kommittén i grupp.
Årsmötet biföll valberedningens förslag.
- Ordförande: Oscar Söderström (omval 1 år) CISV Östersund
- Ledamot: Christian Löf (omval 1 år) CISV Göteborg
- Ledamot: Åke Klarqvist (omval 1 år) CISV Göteborg
- Ledamot: Emma Persson (nyval 1 år) CISV Västerås
- Ledamot: Isak Lindgren (nyval 1 år) CISV Håbo Uppland
MEGA-kommittén
Årsmötet biföll att rösta in MEGA-kommittén i grupp.
Årsmötet biföll valberedningens förslag.
- Ordförande: Oscar Söderström (omval 1 år) CISV Östersund
- Ledamot: Sara Arola (nyval 1 år) CISV Västerås
- Ledamot: Amina Mussa (nyval 1 år) CISV Jönköping
- Ledamot: Rebecka Krabbe (omval 1 år) CISV Helsingborg
- Ledamot: Axel Ihrfelt (nyval 1 år) CISV Göteborg
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- Ledamot: An Nguyen (nyval 1 år) CISV Stockholm
Mosaic & IPP-kommittén
Årsmötet biföll att rösta in Mosaic & IPP-kommittén i grupp.
Årsmötet avslog valberedningens förslag att vakantsätta 2 platser.
Årsmötet biföll att vakantsätta 4 poster.
- Ordförande: Vakant. 3 vakanta ledamöter, totalt 4 vakanta poster.
Nicole Khayati (nyval 1 år) CISV Stockholm, kandiderar till ordförandeposten med krav att en
post tillsätts.
- tre vakanta platser
Risk Management-kommittén
Årsmötet biföll valberedningens förslag.
- Ordförande: Julia Lundin (nyval 1 år) CISV Västerås
- fyra vakanta platser
Seminar Camp-kommittén
Årsmötet biföll att rösta in Seminar Camp-kommittén i grupp.
Årsmötet biföll valberedningens förslag.
- Ordförande: Henrietta Tegler (omval 1 år) CISV Håbo Uppland
- Ledamot: Lisa Carlson (omval 1 år) CISV Göteborg
- Ledamot: Mina Christoffersson (nyval 1 år) CISV Båstad-Bjäre
- Ledamot: Vilhelm Österås (nyval 1 år) CISV Strängnäs
Utbildningskommittén
Årsmötet biföll att rösta in utbildningskommittén i grupp.
Årsmötet biföll valberedningens förslag.
- Ordförande: Årsmötet beslutar att kommittén utser själva ordförande
- Ledamot: Astrid Fredriksson Klaar (omval 1 år) CISV Stockholm
- Ledamot: Desiré Storm (nyval 1 år) CISV Västerås
- Ledamot: Saeda Mussa (nyval 1 år) CISV Jönköping
- Ledamot: Wilma Labor (omval 1 år) CISV Stockholm
§8

Motion 1 – Ändra kommittéstruktur– Bifall
Föredragande: Lisa Carlson
Styrelsen yrkar att följande två att-satser läggs till i motionen:
●
●

”Att motionen implementeras vid årsskiftet 2020-2021”
”Att en tydlig plan för överlämning samt nya uppdragsbeskrivningar tas fram senast den
1a december i samarbete mellan styrelsen och berörda kommittémedlemmar”
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Motionären jämkade sig med styrelsens yrkande.
Årsmötet biföll den jämkade motionen.
Motion 2 - Nationella Juniorrepresentanters deltagande på ordinarie- och extrainsatta
årsmöten
Föredragande: Celine Allard, Yasmine Djelloul, Anton Larsson
Årsmötet biföll motion 2 bifallen med ändringen som bifölls på årsmötet 2020.
Ny lydelse i CISV Swedens stadgar § 18:
“Årsmötet är beslutsmässigt om fler än hälften av lokalföreningarna är närvarande genom
ombud och att Junior Branch är representerad av antingen minst en (1) närvarande nationell
junior representant eller ombud under 26 år och styrelsens ordförande eller vice ordförande är
närvarande. Ombud för Junior Branch får endast utses vid nödfall.”
Eftersom detta är en stadgeändring måste motionen beslutas om på två årsmöten. Då detta
var det andra årsmötet som motionen bifölls, har motionen röstats igenom.
§9

Övriga frågor
Bordlägga utvärdering av sanktionssystem till 2021.
Årsmötet biföll styrelsens förslag om att bordlägga utvärdering av sanktionssystemet till
hösten 2021.

§ 10

Avtackningar
Caroline Isaksson, Hanna Wernberg Engarås och Annie Gustavsson tackade av
mötesordförande och mötessekreterare, samt matstab. Avgående kommittémedlemmar
uppmärksammas efter mötet.

§ 11

Mötets avslutande
Stina Fasth avslutade det extra årsmötet.

Mina Christoffersson

Sandra López

Mina Christoffersson

Sandra López

Justerare

Justerare

Stina Fasth

Caroline Isaksson

Stina Fasth

Caroline Isaksson

Mötesordförande

Ordförande
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Astrid Fredriksson Klaar
Astrid Fredriksson Klaar
Mötessekreterare
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Motion

Ändra kommittéstrukturen
Föredragande: MEGA-kommittén och Seminar Camp kommittén

Förslag till beslut, att

•

ansvaret för individuella deltagare (JC, deltagare på YM 16+ och deltagare på Seminar
Camp) läggs på en kommitté för individuella deltagare (nuvarande Seminar Campkommittén).
• ansvar för delegationer, staber och arrangerande lokalföreningar (Village, YM, Step Up och
Seminar Camp) läggs på en programkommitté (nuvarande MEGA).
Och därmed,
• byta namn på Seminar Camp kommittén till Kommittén för individuella deltagare.
• byta namn på MEGA-kommittén till Programkommittén.

BAKGRUND
MEGA-kommittén har haft ett brett ansvarsområde som innefattat såväl individuella deltagare (YM
och JC) som delegationer, staber och arrangerande lokalföreningar. Arbetet inom dessa områden
har väldigt olika karaktär, vilket har gjort det svårt för kommittémedlemmarna att stötta varandra.
Samtidigt har Seminar Camp-kommittén arbetsuppgifter som är liknande de som gäller för JC och
individuella YM-deltagare, såsom tilldelning av platser, fakturering av deltagaravgift, SportAdmin
samt kontakt med delegater och föräldrar. Dessutom är mycket av utbildningens innehåll
liknande.
Seminar Camp-kommittén har även varit ansvarig för staber och arrangerande lokalföreningar,
vilket är mer likt det som övriga MEGA-kommittén haft ansvar för.

MOTIVERING
Genom att samla de individuella deltagarna hos en kommitté och delegationer, staber och
arrangerande lokalföreningar hos en annan kommitté blir det lättare för kommittémedlemmarna
att stötta varandra, eftersom ansvarsområdena inom kommittéerna blir mer likartade. Det
förenklar också tilldelningsprocessen för de individuella programmen genom att tilldelningen för
alla program görs av en och samma kommitté.
I och med förändringarna i programstrukturen som gör att Interchange och IPP försvinner och i
och med att det blir ett generationsskifte i MEGA-kommittén så är det ett bra tillfälle att göra den
här ändringen i kommittéstrukturen. Genom att samla alla återstående program i en kommitté
och alla individuella deltagare i en kommitté blir det tydligare vem som har ansvar för vad och
vem man kan vända sig till.
Vi ser detta som en hållbar förbättring för alla parter.
Se bild på kommande sida för hur strukturen ser ut idag och hur strukturen skulle se ut enligt
förslaget.

Styrelsens kommentarer till motioner 2020
Motion 1 - Ändra
Förslag: Styrelsen
Kommittéstrukten föreslår att
motionen bifalls

Kommentar
Styrelsen ser liksom motionären ett behov av att
se över hur vår organisation ser ut idag och är
medveten om att denna diskussion har varit
pågående över en lång tid. Efter att flera av
program reviews förslag för en förändrad struktur
kring våra program ser vi att det är en god idé att
följa denna utveckling.
Vi föreslår att förändringen träder i kraft vid
årsskiftet 2020–2021 och att en tydlig plan för
överlämning samt nya uppdragsbeskrivningar tas
fram senast 1 december 2020 av styrelsen i
samarbete med de berörda kommittéerna.
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