
 

 

PROTOKOLL FÖR FÖRENINGEN ORDFRONTS ÅRSSTÄMMA 2022 

Lördag 11 juni 2022.  

Stämman hölls i Ordfronts lokal, Karlbergsvägen 66A, samt via zoom. 

 

§ 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. Göran 

Sarring inledde årsstämman med att läsa dikten Till hjärtat en söndag av Wisława Szymborska. 

 

§ 3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Görel Strand och Pernilla Dure. 

Röstlängden fastställdes. 

 

§ 4 Fråga om stämmans behöriga utlysande  
Utlysning av stämman hade skett via Ordfront Magasins februarinummer, via nyhetsbrev, 

genom Facebook och på 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.  
Verksamhetsberättelse och årsredovisning har båda lagts ut på föreningens hemsida. 

Mötesordförande Göran Sarring ledde mötet vid en genomgång av verksamhetsberättelsen 

via rubrikerna, med möjlighet för mötesdeltagarna att komma med synpunkter eller ställa 

frågor. 

Generalsekreteraren Anna Wigenmark kommenterade kort verksamhetsberättelsen och 

framhöll att pandemin påverkat både verksamheten och ekonomin. 

Föreningens ordförande Bo Löwkrantz poängterade att ett fantastiskt arbete genomförts av 

personalen, särskilt mot bakgrund av den situation som rådde under året. 



 

 

 

§ 7 Revisorernas berättelse 
Föreningsrevisorn Leif Ericsson föredrog de auktoriserade revisorernas berättelse. I denna godkändes 

årsredovisningen samt föreslogs att stämman skulle bevilja 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 
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. 

 

§ 11 Motioner, med föreningsstyrelsens yttranden, och föreningsstyrelsens 

förslag (propositioner) 
Ändring av stadgarna.  

Vid den extra stämma som hölls den 25 oktober 2021 beslutades att förändra stadgarna. Den största 

förändringen innebär att juridiska personer inte kan vara medlemmar i Föreningen Ordfront. 

Förändringen görs sedan en bidragsansökan avslagits med motiveringen att juridiska personer inte är 

demokratiska i sin uppbyggnad. Vidare införs i stadgarna att en vice ordförande utses. Se även 

protokoll från 2021-10-25 och bilaga som finns på hemsidan. 

Årsmötet beslutade att förändra stadgarna i enlighet med beslutet från den extra 

årsstämman. De uppdaterade stadgarna biläggs detta protokoll. 

Inga motioner hade inkommit till stämman.  

 

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022-2023 
Verksamhetsplan och budget hade båda lagts ut på föreningens hemsida. 

Mötesordförande Göran Sarring gick även igenom verksamhetsplanens rubriker, så att 

mötesdeltagarna kunde framföra synpunkter eller ställa frågor 

 



 

 

 

Årsstämman antog verksamhetsplanen och fastställde budgeten. 

 

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

 

§ 14 Val av föreningsordförande för två år  
Årsstämman 2021 valde Bo Löwkrantz till ordförande för två år, 2021-2023. Konstaterades 

att inget ordförandeval sker i år. 

 

§ 15 Val av övriga ledamöter i föreningsstyrelsen, för två år 
Stämman valde följande personer till ledamöter i styrelsen, för två år, 2022-2024: 

Pär Bergroth, omval 
Kent Pettersson, nyval från suppleant 
Görel Strand, omval 

 

Kvar i styrelsen, valda till 2023: Eva Conradzon, Göran Nordling och Mattias Beruk Järvi. 

 
§ 16 Val av suppleanter till föreningsstyrelsen, för ett år 
Stämman valde följande personer till suppleanter i styrelsen, för ett år, 2022-2023: 
 

Cilla Gustavsson, omval 
Elin Thomasson, nyval 

 

Suppleanterna välkomnas att alltid delta i styrelsens sammanträden, de inträder som 

ersättare för ordinarie ledamöter i ovanstående ordning 

 

§ 17 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år.  
En av revisorerna och dennes suppleant ska vara medlem i föreningen medan den andre ska vara 

auktoriserad revisor med suppleant. 

Stämman valde följande personer till revisorer, för ett år, 2022-2023 

 

Leif Ericsson, föreningsrevisor, ordinarie, omval 

Fredrika Morén, föreningsrevisor, suppleant, omval 

Lovisa Brag, auktoriserad revisor, ordinarie, omval 

Camilla Beijron, auktoriserad revisor, suppleant, omval 

 



 

 

§ 18 Val av valberedning och sammankallande i denna till nästa ordinarie 
stämma 
Stämman valde följande personer till valberedning, för ett år, 2022-2023 
Lars Berglund, omval 

Abedin Denaj, omval 

Caroline Mattson, nyval 

 

§ 19 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. 
 

§ 20 Stämmans avslutande 

Ordförande Göran Sarring avslutade stämman och tackade för ett givande möte. 

 

Vid protokollet 

 

 

…………………………………………………………………….. 

Pär Bergroth, sekreterare  

 

 

…………………………………………………………………….. 

Görel Strand, justerare 

 

 

…………………………………………………………………….. 

Pernilla Dure, justerare 


