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Protokoll fört vid Kompis Sveriges årsmöte 23 mars 2021 

Plats och tid: 23 mars 2021 kl. 17.00 - 18.00  
Digitalt på Google Hangout länk: meet.google.com/way-nqaq-gpn 

Protokollnummer: 2021-01 

 

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).  

Röstlängden fastställdes. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

Pegah Afsharian väljs till mötesordförande och Natassia Fry till mötessekreterare. 

 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.  

Margita Ingwall och Henrik Szabo valdes som justerare av protokollet.  

Véronique Lönnerblad valdes som rösträknare. 

 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

Årsmötet fastslog att mötet utlysts stadgeenligt. 

 

5. Fastställande av föredragningslista.   

Årsmötet fastslog föredragningslistan. 

 

6. Fastställande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret  

Årsmötet fastslog årsredovisningen och förvaltningsberättelsen. 

 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.   
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Årsmötet antog revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhetsåret. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.  

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.  

 

9. Fastställande av medlemsavgifter.  

Årsmötet fastställde medlemsavgift till föreningen till 0 kronor. 

 

10. Fastställande av verksamhetsstrategi/plan samt budget för det kommande 
verksamhets-/räkenskapsåret.  

Verksamhetsstrategi och budget för verksamhetsåret 2021 fastställs. 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
a) motioner om ändring av stadgar 

Samtliga föreslagna stadgeändringar som föreslagits i motionen som skickat ut till styrelsens 
medlemmar 16 mars 2020 antogs av årsmötet. Motionen i sin helhet återfinns i dokumentet 
Motion till föreningen Kompis Sveriges årsmöte 23 mars 2021. 

12. Val av:  
a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år;  

Pegah Afsharian valdes till ordförande. 

b) Antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;  

Natassia Fry, Henrik Szabo, Margita Ingwall, Sebastian Stjern, Véronique Lönnerblad och 
Abdulla Miri valdes till styrelsen som ledamöter. 

c) Eventuella suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;  

d) 1 revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;   

Carola Nilsson valdes som revisor och Lars Fredriksson som revisorssuppleant. 

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;   

Jenny Lidgren och Nickilina Heikkilä valdes in till valberedningen, Nickilina Heikkilä valdes in 
som ordförande. 

 

13. Mötets avslutande 

Mötet avslutades. 
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Ordförande:                                                                                          Sekreterare:  
  
 
_____________________                                                                   _____________________ 
Pegah Afsharian                                                                                    Natassia Fry  
  
  
Justerare:                                                                                                Justerare:  
  
  
_____________________                                                                   _____________________ 
Henrik Szabo                                                                                   Margita Ingwall 
 
 

 


