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Protokoll  från  Föreningen  Ordfronts  stämma  den 9 juni  2018

Karlbergsvägen  66A  i Stockholm

Stämman  öppnades  av Föreningen  Ordfronts  ordförande  Benton  Wolgers.

Stämman  valde  Mimmi  Garpebring  till  stämmoordförande  och Josefin  Emitslöf  till  sekreterare.

Jan-Erik  Pettersson  och Pernilla  Dure  valdes  till  protokolljusterare  och rösträknare.

Stämman  ansågs  vara  behörigt  utlyst  då information  har  gått  ut i Ordfront  magasin,  på hemsidan  och

i nyhetsbrev.

Stämman  befanns  vara  beslutsmässig.

Föreslagen  dagordning  fastställdes.

Årsredovisning

Föreningen  Ordfronts  generalsekreterare  Anna  Wigenmark  gjorde  en kort  sammanfattning  ur

årsredovisningen.

Det  första  halvåret  var  ansträngt  ekonomiskt,  men  det  löste  sig tack  vare  hårt  arbete  från  kansliets

sida. Föreningen  fick  under  året  en gåva  i form  av ett  arv  på ca 400.000  kr.

Föreningen  visade  vid årets  slut  en vinst  på cirka  800  000  kr - ett  bättre  resultat  än på flera  år.

Föreningen  har  ett  underskott  i balansräkningen  som ligger  kvar  sedan  många  år men  som dock  har

minskat  successivt.  Det  ligger  dock  inga Ieverantörsfordringar  i detta.

Det  finns  inga skulder  kvar  till  Ordfront  förlag.

Verksamhetsberättelse

De olika  enheterna  redogjorde  kort  för  sina  verksamhetsberätteIser.

Ordfront  Magasin:

Ordfront  magasins  chefredaktör  Johan  Berggren  sammanfattade.

Hanna  Giss16n anställdes  på halvtid  från  oktober  till  maj  som redaktör,  vilket  var  till  stor  hjälp  för

produktionen.  Underbemanning  är ett  dagligt  problem  och bland  annat  saknas  resurser  för

marknadsföring.

Det  kommande  valet,  asylfrågor  och grundlagen  har  varit  frågor  som behandlats  under  året.

Utveckling  av digitala  medlemskap  är en ständig  diskussionsfråga  och skulle  för  tidskriftens  del

innebära  sänkta  produktionskostnader  samtidigt  som det  är tydligt  att  många  av medlemmarna  helst

vill  ha en tidning  på papper.
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Mänskli@a  Rättizhetsdazarna:

MR-dagarnas  projektledare  Caroline  Matsson  redogjorde  i korthet  för  det  gångna  året.  Trots  en tuff

start  på 2017,  vilket  bl.a.  påverkade  bemanningsläget,  uppfyllde  MR-dagarna  målen  både  vad  gäller

innehåll  och  ekonomi.  Evenemanget,  som  ägde  rumiJönköping,  hade  4000  besökare  vilket  måste

anses  vara  mycket  bra.  Kansliet  har  under  året  fått  arbeta  mycket  med  evenemangssäkerhet  och

tillgänglighet.

DemokratiAkademin:

Det  finns  i nuläget  ungefär  20  betalande  medlemmar  i nätverket.  DemokratiAkademin  har  främst

jobbat  med  uppdrag  varav  några  upphörde  under  året.

Föreninzen

Föreningen fick under hösten beviJat medel från Stockholms stad för att hålla en samtalsserie om

demokrati  och  yttrandefrihet  i Ryssland.  Samtalsserien  hålls  under  2018.

Ett  öppet  brev  från  avgående  styrelseledamöter  lästes  upp  av mötesordföranden  Mimmi  Garpebring

och  lades  till  handlingarna.

Revisionsberättelse

Leif  Ericsson  läste  upp  den  auktoriserade  revisorns  berättelse  och  föredrog  sin rapport  i egenskap  av

föreningsrevisor.  slutsatserna.  Ekonomin  har  varit  vacklande  under  många  år men  likväl  förbättrats

under de senaste åren. En stor insats har zjorts från kansliets sida, framhöll  Leif Ericsson.

Den  framlagda  årsredovisningen  för  2017  godkändes.

Verksamhetsberättelsen  lades  till  handlingarna.

RevisionsberätteIsen  lades  till  handlingarna.

Stämman  beslutade  att  bevilja  föreningsstyrelsen  ansvarsfrihet.

Rapporter  från  föreningsstyrelsen

Inga  rapporter  från  föreningsstyrelsen  fanns.

Verksamhetsplan

Enheterna  berättade  kort  vad  om  verksamhetsberätteIsen.

Föreningen:

Medlemsregistret  håller  på att  tas  hem  efter  att  sedan  2015  ha legat  hos  en extern  organisation  i

Göteborg.  Syftet  är dels  att  spara  pengar,  men  framförallt  att  förbättra  kommunikationen  med

medlemmarna.

Kansliet har upprättat  en detaJerad likviditetspIanering  för 2018.

Medlemsnedgången  har  avstannat  under  året  men  det  finns  likväl  ett  stort  behov  av att  få nya

medlemmar.
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DemokratiAkademin:

Anette  Pettersson  Faye är tjänstledig  året  ut. Ekonomiska  möjigheter  att  anställa  en till  person  till

DemokratiAkademin  ses över.  Beslut  kring  DemokratiAkademin  kommer  i juni.

Ekonomin  har  förbättrats  men  det  är en fortsatt  utmaning.

MR-dagarna:

Kansliet  jobbar  mer  långsiktigt  än tidigare,  med  3-4  år parallellt.  Osäkerhet  finns  fortfarande  kring

vissa  bidrag.

Ordfront  mazasin:

Medlemsantalet  är avgörande  för  tidskriftens  framtid.  Även  mindre  ökningar  kan vara  av stor

betydelse.  Det  behövs  också  nya vägar  för  att  få in mer  intäkter.  Ett försök  har  gjorts  med

crowdfunding.  Eventuellt  görs  ett  nytt  försök  framöver.

Mindre  event  såsom  Bokmassan  och Urkult  har  fungerat  bra för  medlemsvärvningar.  Styrelsen  får

gärna  tipsa  om passande  evenemang.

Budget

Anna  Wigenmark  redogjorde  kort  för  budgeten.

Ordinarie  medlemsavgift  beslutades  vara  oförändrad.

Den framlagda  verksamhetsplanen  och budgeten  fastställdes.

Valberedningens  nomineringar  till  stämman  2018

Valberedningen  föreslog  tre  nya ordinarie  styrelseledamöter  att  väljas  på två år:

Bo Löwkrantz  Görel  Strand

Pär Bergroth

Malin  Aghed  föreslogs  som  ny suppleant  på ett  år.

På stämman  föreslogs  Karl Johnson  som ny ordinarie  ledamot  av styrelsen.

Samtliga  fyra  föreslagna  ordinarie  ledamöter  valdes  liksom  den  föreslagna  suppleanten.

Till föreningsrevisor  valdes  Leif  Ericsson  med  Tore  Persson  som suppleant.

Till auktoriserad  revisor  valdes  Anders  Lindby  med  Karl-Henrik  Westlund  som  suppleant.

Till  valberedningen  omvaldes:

Malin  Fryknäs

Hanna  Viktoria  Mörck

Jan-Erik  Pettersson  (sammankallande)

Stämman  avslutas.
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Sekreterare Justerare

Josefin  Emitslöf Pernilla  Dure

Justerare

7J22;M

%an-ErikPettersson

Föreningen  Ordfront,  Org.  Nr.  802011-5278  Box  6309  * 10235  Stockholm

Tel.  08-12  15  00 51 * e-post:  info@ordfront.se


