
PROTOKOLL FÖR FÖRENINGSSTÄMMA FÖR ORDFRONT 2021 
Lördag 5 juni 2021.  
Stämman hölls via zoom, på grund av coronapandemin. 

 

§ 1 Årsstämmans öppnande 
Stämman öppnandes av Föreningen Ordfronts ordförande Bo Löwkrantz som hälsade 
samtliga välkomna. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Göran Sarring valdes till ordförande för stämman. Pär Bergroth utsågs till sekreterare. 

 

§ 3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Mattias Beruk Järvi och Kent Pettersson. 
Röstlängden fastställdes. 

 

§ 4 Fråga om stämmans behöriga utlysande  
Utlysning av stämman hade skett via Ordfront Magasins februarinummer, via nyhetsbrev, 
Facebook och hemsidan. Stämman beslutade att utlysningen skett enligt stadgarna.  

 

§ 5 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning, enligt föreningens stadgar, fastställdes. 

 

§ 6 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse 
för föreningen och dess bolag. 
Generalsekreteraren Anna Wigenmark föredrog verksamhetsberättelsen och 
årsredovisningen som båda lagts ut på föreningens hemsida.  

Hon kommenterade att 2020 varit ett exceptionellt år, på grund av coronapandemin och 
dess konsekvenser. Många kurser och utbildningar fick ställas in. Nedgång i medlemsantal 
noterades. Personalen arbetade hemifrån, gick ner i arbetstid, samt tvingades till 
korttidspermittering. Planeringen av Mänskliga Rättighetsdagarna fick ändras flera gånger. 
Den präglades av stora osäkerheter, mycket arbete och nya lösningar, allt beroende på hur 
smittoläget förändrades. MR-dagarna 2020 flyttades slutligen till april 2021, då de 
genomfördes helt digitalt. 
Ordfront Magasin drogs ner från sex till fem fysiska nummer. Annonseringen minskade. 
Ekonomin påverkades kraftigt, främst genom MR-dagarnas framflyttning och omslutningen 
landade på drygt 6,4 miljoner mot 9,6 föregående år. 



Verksamheten redovisade ett underskott på 53  000 kronor, istället för ett litet förväntat 
överskott. Detta på grund av att utbetalningen för korttidspermitteringarna från 
Tillväxtverket inte kom in under året. 

 

§ 7 Revisorernas berättelse. 
Föreningsrevisorn Leif Ericsson läste upp de auktoriserade revisorernas berättelse. I denna 
godkändes årsredovisningen samt föreslogs att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
Föreningsrevisorn Leif kommenterade att han imponerats av att Föreningen klarat de stora 
ekonomiska utmaningarna så bra under året. 

 

§ 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 a) Eventuella nya/ändrade tillämpningsanvisningar till stadgarna med 
förslag till godkännande.  

 b) Eventuella uteslutningar av medlem med förslag till godkännande.   

c) Övriga rapporter 

Inga förslag om stadgeförändringar, ärenden om medlemsuteslutningar eller övriga 
rapporter förelåg. 

 

§ 12 Motioner och föreningsstyrelsens propositioner 
Inga motioner hade inkommit till stämman. Inga propositioner från föreningsstyrelsen 
förelåg. 

 

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020-2021. 
Generalsekreteraren Anna Wigenmark föredrog verksamhetsplanen i dess olika delar. Hon 
lyfte fram den att den stora osäkerhet som coronapandemin hittills orsakat även påverkar 
planeringen framåt. Stora krav ställs på fortlöpande uppföljning av ekonomin.  



Ambitionen är att aktivt arbeta med DemokratiAkademin, ett nätverk för utbildning i 
demokrati, och bland annat se över formerna för verksamheten, dess samarbeten och syfte. 

För tidskriften Ordfront Magasin sker en utveckling av dess digitala former. Detta måste 
dock kombineras med medlemsönskemålet om en tryckt tidning. Likaså ses finansieringen 
över.  

MR-dagarna i december i Göteborg planeras att genomföras fysiskt med ambitionen att nå 
samma nivåer som före pandemin, men med ytterligare utveckling av de digitala inslagen. 

Årsstämman antog verksamhetsplanen och fastställde budgeten. 

 

§ 14 Beslut om ordinarie medlemsavgift. 
Årsstämman beslutade att bibehålla medlemsavgiften på 490 kr per år.  

 

§ 15 Val av föreningsordförande för två år  
Stämman valde Bo Löwkrantz till ordförande för två år, 2021-2023. 

 
§ 16 Val av övriga ledamöter i föreningsstyrelsen, för två år 
Stämman valde följande personer till ledamöter i styrelsen, för två år, 2021-2023: 

Eva Conradzon, nyval  
Göran Nordling, omval 
Mattias Beruk Järvi, nyval 
 

§ 17 Val av suppleanter till föreningsstyrelsen, för ett år 
Stämman valde följande personer till suppleanter i styrelsen, för ett år, 2021-2022: 
 

Cilla Gustavsson, omval 
Kent Pettersson, nyval  
Stina Oskarsson, omval 

 
Suppleanterna välkomnas att alltid delta i styrelsens sammanträden, de inträder som 
ersättare för ordinarie ledamöter i ovanstående ordning 

 

§ 18 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år.  
Stämman valde följande personer till revisorer, för ett år, 2021-2022 
 

Leif Ericsson, föreningsrevisor, ordinarie, omval 
Fredrika Morén, föreningsrevisor, suppleant, omval 



Lovisa Brag, auktoriserad revisor, ordinarie, omval 
Camilla Beijron, auktoriserad revisor, suppleant, omval 

 

§ 19 Val av valberedning och sammankallande i denna till nästa ordinarie 
stämma 
Stämman valde följande personer till valberedning, för ett år, 2021-2022 
 

Pernilla Dure, omval  
Vakans 
Vakans 

  

Fyllnadsval bör göras under hösten. Styrelsen uppmanas göra en rejäl ansträngning i detta 
arbete.  

 

§ 20 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 
Ordfronts ordförande Bo Löwkrantz framförde styrelsens tack till personalen för arbetet 
under året som genomförts föredömligt, trots de svåra omständigheter som rått. 
 

§ 21 Stämmans avslutande 
Ordförande Göran Sarring avslutade stämman och tackade för ett givande möte. 

 
Vid protokollet 

 

 

…………………………………………………………………….. 

Pär Bergroth, sekreterare  

 

 

…………………………………………………………………….. 

Kent Pettersson, justerare 

 

 

…………………………………………………………………….. 

Mattias Beruk Järvi, justerare 


