PROTOKOLL FÖR FÖRENINGSSTÄMMA FÖR ORDFRONT 2019
Lördag 8 juni 2019

§ 1 Årsstämmans öppnande
Stämman öppnades av Leif Ericsson.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Leif Ericsson valdes till ordförande och Pär Bergroth till sekreterare för
stämman.

§ 3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Emma Wallrup och Kalle
Johnson.

§ 4 Fråga om stämmans behöriga utlysande
Utlysning har skett via Ordfront magasins februarinummer, via sociala medier
samt hemsidan.
Stämman beslutade att utlysningen skett enligt stadgarna.

§ 5 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordningen fastställdes.

§ 6 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
för föreningen och dess bolag.
Generalsekreteraren Anna Wigenmark föredrog verksamhetsberättelsen.
Projektledaren Caroline Matsson redogjorde för arbetet med MR-dagarna i
Stockholm, förberedelser och genomförande, liksom förberedelser för
kommande MR-dagar.
Chefredaktören Johan Berggren redogjorde för frågor kring Ordfront magasin
under 2018.
Ordföranden Benton Wolgers beskrev styrelsens arbete under året.
Anna Wigenmark redogjorde för årsredovisningen för föreningen och dess

bolag.
§ 7 Revisorernas berättelse.
Föreningsrevisor Leif Ericsson föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna
tillstyrkte att årsstämman fastställer årsredovisningen och beviljar styrelsen
ansvarsfrihet.

§ 8 Fastställande av årsredovisning.
Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen.
§ 9 Ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
Årsstämman beslutade att bevilja föreningsstyrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Rapporter från föreningsstyrelsen
Inga rapporter förelåg

§ 11 Motioner och föreningsstyrelsens propositioner
Inga motioner hade inkommit till stämman.
Proposition från föreningsstyrelsen
Sedan 2014 har försök gjorts att få kontakt med de personer som givit lån till
Föreningen Ordfront. Stora svårigheter har funnits för att nå dessa personer
och föreningsstyrelsen anser att Ordfront nu gjort allt som rimligen kan begäras
för att hitta lösningar för att hantera lånen från dessa långivare.
Propositionen från föreningsstyrelsen föreslår att årsstämman befriar
föreningen från att betala tillbaka lån eller på annat sätt kompensera
långivarna.
Årsstämman ställde sig bakom propositionen.
§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år.
Anna Wigenmark föredrog verksamhetsplanen i olika delar, bland annat den
generella verksamheten, DemokratiAkademin och föreningens bolag.
Caroline Matsson beskrev förberedelserna för MR-dagarna i Linköping i
november 2019 där arbetet är inne i ett intensivt skede, liksom för Uppsala
2020 och Göteborg 2021.

Johan Berggren redogjorde för arbetet med Ordfront magasin, samt för frågor
som har med mediasituationen generellt att göra. Samarbete, kampanjer,
plattform utgör en sammanfattning för en del av inriktningen under året.
Anna Wigenmark gick igenom budgeten för 2019.
Årsstämman antog verksamhetsplanen.
Årsstämman fastställde budgeten.

§ 13 Besluta om ordinarie medlemsavgift.
Årsstämman beslutade att medlemsavgiften 490 kr bibehålls

§ 14 Val av föreningsordförande för två år
Bo Löwkrantz valdes till föreningsordförande på två år. Nyval, tidigare ordinarie
ledamot i styrelsen
§ 15 Val av övriga ledamöter i föreningsstyrelsen, för två år
Benton Wolgers, nyval, tidigare ordförande
Emma Wallrup, omval, ny mandatperiod
Göran Nordling, nyval
§ 16 Val av suppleanter till föreningsstyrelsen, för ett år
Maria Sundström, nyval
Stina Oskarsson, nyval
Cecilia Gustafsson, nyval, tidigare ordinarie ledamot
§ 17 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år.
Auktoriserad revisor
Ordinarie: Anders Lindby. Suppleant: Karl-Henrik Westlund
Föreningsrevisor
Ordinarie: Leif Ericsson. Suppleant: Fredrika Morén
§ 18 Val av valberedning
Val av valberedning och sammankallande i denna till nästa ordinarie stämma.
Jan-Erik Pettersson, omval, sammankallande
Hanna Victoria Mörck, omval
Pernilla Dure, nyval

§ 19 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns
§ 20 Stämmans avslutande
Ordförande Leif Ericsson avslutade stämman.

Vid protokollet

……………………………………………………………………..
Pär Bergroth, sekreterare

……………………………………………………………………..
Emma Wallrup, justerare

……………………………………………………………………..
Kalle Johnson, justerare

