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Protokoll från årsmöte den 24 april 2022 klockan 10.30-12.30
Plats: Zoom (digital plattform)
§§ 1 – 24
§ 1.

Årsmötets öppnande

FQs ordförande Maria Johansson presenterar sig, hälsar alla varmt
välkomna och förklarar årsmötet för öppnat. Praktiska förutsättningar för
det digitala mötet gås igenom.
§ 2.

Fastställande av röstlängd

(Bilaga 1)

Årsmötet beslutar:
att fastställa röstlängden till 24 röstberättigade, varav en medlem via
fullmakt. Dessutom deltar två stödmedlemmar, två representanter
från stödjande organisationer, två gäster, två skrivtolkar samt två
teckenspråkstolkar. Se bilaga.
§ 3.

Fråga om stadgeenligt utlysande av årsmötet

Datum för det digitala årsmötet, den 24 april, tillkännagavs första gången
i medlemsbrev i december, mer än fyra månader i förväg.
Kallelse nummer 1 skickades den 13 mars och kallelse nummer 2
skickades den 2 april. Kallelsen ska enligt stadgan skickas sex veckor
före årsmötet och handlingar tre veckor.
Årsmötet beslutar:
att anse årsmötet stadgeenligt utlyst.
§ 4.

Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutar:
att fastställa förslaget till dagordning.
§ 5.

Val av ordförande för årsmötet

Årsmötet beslutar:
att välja Elisabeth Wallenius till årsmötesordförande.
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§ 6.

Val av sekreterare för årsmötet

Årsmötet beslutar:
att välja Wenche Willumsen till sekreterare för årsmötet.
§ 7.

Val av två justerare tillika rösträknare

Årsmötet föreslår Jessica Smaaland och Nora Eklöv till justerare tillika
rösträknare.
Årsmötet beslutar:
att välja Jessica Smaaland och Nora Eklöv till justerare tillika
rösträknare.
Maria Johansson hälsar Jamie Bolling välkommen, gäst från
Independent Living Institute, ILI och Disabled Refugees Welcome and
Ukraine, ett projekt som syftar till att stödja flyktingar med
funktionsnedsättning. Hur får till exempel en flykting med
funktionsnedsättning tillgång till det man behöver när man kommer till
Sverige? Genom facebookgruppen som bildats försöka man att hitta
hjälpmedel och annat som nykomna flyktingar kan behöva. Via
facebookgruppen kan man donera hjälpmedel, datorer och annat som
kan komma till användning. Jamie uppmanar mötesdeltagarna att gå in
på gruppen.
Maria tackar Jamie för intressant och viktig information.
Isabel Ekman, FQs styrelse, berättar att det finns en motsvarande
facebookgrupp som vänder sig till flyktingar som är döva. Den heter Deaf
Refugees Welcome – Europe.
Maria tackar Isabel för informationen.
Röstlängden justeras till 25 röstberättigade medlemmar.
Elisabeth Wallenius övertar ordförandeskapet från Maria Johansson.
Elisabeth tackar för förtroendet att få leda FQs årsmöte 2022. Elisabeth
berättar kort om sig själv och hur det kommer sig att hon är aktiv inom
funktionsrättsrörelsen. Elisabeth är mamma till en dotter med en
omfattande funktionsnedsättning, själv arbetsterapeut och numera
ordförande för Funktionsrätt Sverige.
§ 8.

Behandling av verksamhetsberättelse

Maria Johansson får ordet och inleder med att konstatera att trots
pandemi så har vi kunnat bedriva verksamhet och möjligen också nått ut
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i vidare kretsar och nått fler medlemmar landet runt på grund av de
digitala mötesformerna. Maria ger några övergripande ”high lights”
varefter verksamhetsberättelsen för 2021 rubrikvis gås igenom. Till sist
tackar Maria för allt stöd FQ fått av medlemmar och andra.
Årsmötet beslutar:
att fastställa årsberättelsen för 2021 och lägga den till handlingarna.
§ 9.

Behandling av balans- och resultaträkning för 2021

Kassören Wenche Willumsen föredrar balans- och resultaträkningen.
Årsmötet beslutar:
att godkänna balans- och resultaträkningen för 2021 och lägga den till
handlingarna.
§ 10. Revisorernas berättelse
Revisorn Karin Hjalmarsson föredrar revisorernas berättelse. Karin
beklagar att den kommit mötesdeltagarna sent tillhanda men att det har
berott på praktiska problem.
Årsmötet beslutar:
att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag:
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
§ 12. Behandling av motioner
Inga motioner föreligger för behandling.
§ 13. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande
kalenderår
Wenche Willumsen föredrar styrelsens förslag på en höjning av
medlemsavgiften för enskild medlem och stödmedlem för
nästkommande kalenderår från 100 kronor till 150 kronor per år. För
övriga föreslås oförändrade medlemsavgifter.
Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag:
att medlemsavgiften för år 2023 blir enligt nedan:
Röstberättigade
Enskilda kvinnor med funktionsnedsättning

150 kronor/år
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Kvinnokommittéer, grupper eller sammanslutningar
bildade av kvinnor med funktionsnedsättningar inom
eller utanför andra föreningar

400 kronor/år

Stödmedlemmar
Enskilda personer
minst 150 kronor/år
Rikstäckande kvinnoorganisationer, funktionshinderförbund/-föreningar och deras samarbetsorganisationer samt andra organisationer
700 kronor/år
Avdelningar/distrikt/lokalföreningar/kvinnokommittéer
400 kronor/år
§ 14. Fastställande av ersättning till funktionärer
Valberedningens sammankallande Jessica Smaaland föredrar
valberedningens förslag om ersättning till funktionärer. På årsmötet 2021
togs beslut om arvodering som skulle börja gälla 2022.
Valberedningen har inte något förslag till förändring av detta.
Därmed föreslås arvoderingen enligt följande:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Övriga ledamöter
Föreningsrevisor

5 000 kr/år
3 500 kr/år
3 500 kr/år
3 500 kr/år
2 000 kr/år
2 000 kr/år

Vid uppdrag av styrelsen på externa evenemang som innebär
övernattning på annan ort, minst 5 mil från bostad, utges arvode med
600 kr/dag. Traktamente enligt Skatteverkets regler tillkommer. Eventuell
förlorad arbetsinkomst ersätts mot uppvisande av intyg.
Resa och logi ersätts mot kvitto. Vid resa med egen bil utges
bilersättning enligt Skatteverkets regler, samt kostnad för eventuell
trängselskatt mot kvitto.
Arvode utges ej vid uppdrag av styrelsen på interna evenemang såsom
medlemsträffar, oavsett övernattning eller ej. Föreningen står för
gemensamma måltider. Resa och logi ersätts mot kvitto. Vid resa med
egen bil utges bilersättning enligt Skatteverkets regler, samt kostnad för
eventuell trängselskatt mot kvitto. Eventuell förlorad arbetsinkomst
ersätts mot uppvisande av intyg.
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag ovan.
§ 15. Övriga förslag från styrelsen
Inga övriga förslag föreligger för behandling.
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§ 16. Fastställande av verksamhetsplan och rambudget för 2022
Maria Johansson föredrar verksamhetsplanen för 2022 rubriksvis.
Karin Hjalmarsson lyfter frågan om krisberedskap och att hon saknar en
instans att anmäla sig till med information om att hon vid en kris behöver
särskilt stöd. Det är endast om en person finns med inom socialtjänstens
insatser som hen är känd av kommunen. Karin skulle uppskatta om FQ
kunde ta med frågan i det fortsatta arbetet och att det skrivs in i
verksamhetsplanen.
Ulrika Friström berättar att Intressegruppen för Assistansberättigade IfA
har ett projekt på gång inom samma frågeområde utifrån ett
assistansperspektiv.
Wenche Willumsen föredrar budgeten för innevarande år.
Årsmötet beslutar:
att med tillägget från Karin Hjalmarson godkänna styrelsens förslag till
verksamhetsplan och rambudget för 2022.
§ 17. Eventuella förslag till stadgeändringar
Inga förslag till stadgeändring föreligger för behandling.
§ 18. Fastställande av antal styrelseledamöter
Jessica Smaaland föredrar valberedningens förslag om oförändrat antal i
styrelsen.
Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag:
att styrelsen under kommande mandatperiod skall bestå av ordförande
och åtta ledamöter i enlighet med stadgarna.
§ 19. Val av styrelse
a)

Ordförande

Jessica Smaaland föredrar valberedningens förslag till omval av
Maria Johansson på en tid av ett år.
Årsmötet beslutar enhälligt:
att välja Maria Johansson till ordförande för FQ – Forum Kvinnor
och Funktionshinder, omval på en tid av ett år.
b)

Fyra ledamöter på två år

Jessica Smaaland föredrar valberedningens förslag till omval av
Wenche Willumsen på två år samt nyval av Nora Eklöv samt Anne
Sjökvist på två år.
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Årsmötet beslutar:
att välja Nora Eklöv, nyval på en tid av två år,
Anne Sjökvist, nyval på en tid av två år,
Wenche Willumsen, omval på en tid av två år.
att låta nästa medlemsmöte välja ytterligare en styrelsemedlem till
den vakanta platsen i styrelsen.
c)

Kassör

Årsmötesordförande läser upp valberedningens förslag till omval av
Wenche Willumsen för ett år.
Årsmötet beslutar:
att välja Wenche Willumsen till kassör, omval på en tid av ett år.
§ 20. Fyllnadsval
Jessica Smaaland föredrar valberedningens förslag till fyllnadsval av
Emma Åstrand för ett år, efter Birgitta Andersson som redan när hon
omvaldes 2021 meddelande att hon endast ville sitta halva
mandatperioden.
Årsmötet beslutar:
att välja Emma Åstrand, fyllnadsval på en tid av ett år.
§ 21. Val av två revisorer på en tid av ett år varav en skall vara
godkänd/auktoriserad
Jessica Smaaland föredrar valberedningens förslag på omval av Gunnar
Sjödelius till godkänd revisor på omval ett år och Karin Hjalmarson till
föreningsrevisor på omval av ett år.
Årsmötet beslutar:
att välja Gunnar Sjödelius till godkänd revisor, omval på en tid av ett år
Karin Hjalmarson till föreningsrevisor, omval på en tid av ett år.
§ 22. Val av två revisorssuppleanter på ett år varav en är godkänd/
auktoriserad
Jessica Smaaland föredrar valberedningens förslag på omval av Karin
Bäckström till godkänd revisorssuppleant på omval av ett år och Tiina
Nummi-Södergren till föreningsrevisorssuppleant på omval av ett år.
Årsmötet beslutar:
att välja Karin Bäckström till godkänd revisorssuppleant, omval på en
tid av ett år,
Tiina Nummi-Södergren till föreningsrevisorssuppleant, omval på en
tid av ett år.
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§ 23. Val av valberedning för en tid av ett år varav en ledamot som
sammankallande
Årsmötet beslutar:
att välja Jessica Smaaland, Birgitta Andersson och Anna Quarnström
till valberedning för en tid av ett år,
att välja Jessica Smaaland till sammankallande.
§ 24. Avslutning av årsmötet
Årsmötesordförande Elisabeth Wallenius avslutar årsmötet och lämnar
över till Maria Johansson, ordförande för FQ, Forum – Kvinnor och
Funktionshinder för avtackning.
Maria tackar årsmötesordföranden Elisabeth och avtackar de
styrelseledamöter som lämnar sina uppdrag Birgitta Andersson, Isabel
Ekman, Elin Forsgren och Therese Rudolfsson, samt avgående
valberedare Johanna Andersson och Rahel Atnafu.

Plats och dag som ovan

Elisabeth Wallenuis
Årsmötesordförande

Wenche Willumsen
Årsmötessekreterare

Justerare

Jessica Smaaland

Nora Eklöv

Document
history

J18QBY C D 5 L 9
1
S J I_ 5 J

COMPLETED BY ALL:

DOCUMENT NAME:

04.05.2022 14:58

FQ Årsmötesprotokoll 2022, justerat.pdf
7 pages

SENT BY OWNER:

Maria Johansson · 03.05.2022 19:46
DOCUMENT ID:

SJi_5J1L9
ENVELOPE ID:

Bycd5J18q-SJi_5J1L9

Activity log
RECIPIENT

Wenche Willumsen
Wenche@kvinnor-funktionshinder.se

Jessica Smaaland
jessma1979@gmail.com

Elisabeth Wallenius
elisabeth.wallenius@funktionsratt.se

Nora Eklöv
nora.eklov@gmail.com

ACTION*

TIMESTAMP (CET)

METHOD

DETAILS

Signed

03.05.2022 20:32

Email

IP: 81.233.104.106

Authenticated

03.05.2022 20:32

Low

IP: 81.233.104.106

Signed

03.05.2022 22:38

Email

IP: 90.129.243.60

Authenticated

03.05.2022 22:37

Low

IP: 90.129.243.60

Signed

04.05.2022 05:31

Email

IP: 217.211.207.249

Authenticated

04.05.2022 05:19

Low

IP: 217.211.207.249

Signed

04.05.2022 14:58

Email

IP: 90.142.57.17

Authenticated

04.05.2022 14:58

Low

IP: 90.142.57.17

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events
No custom events related to this document

Veri ed ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Veri ed.
To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

GDPR
compliant

eIDAS
standard

PAdES
sealed

