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Protokoll 

ForumCivs extra årsmöte 10 oktober 2020  

 

Närvarande 

48 personer hade anmält sig i förväg och som mest var 37 personer närvarande under mötet. Av 

de närvarande var 24 ombud och 3 suppleanter. Övriga närvarande var bland annat 

representanter från ForumCivs styrelse och kansli. Se deltagarlista. 

 

1. Mötets öppnande och genomgång av mötesordning 

ForumCivs ordförande Victoria Enström Lindskog öppnade det digitala extra årsmötet. Angela 

Refuerzo Larsson redogjorde för mötesordningen (bilaga 0). 

 

2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande 

Ordförande Victoria Enström Lindskog redogjorde för mötets utlysande och utskick av 

handlingar. 

 

Årsmötet beslutade 

att godkänna mötets utlysande och utskick av handlingar (bilaga 2). 

 

3. Fastställande av röstlängd för mötet 

Röstlängden visade att 24 ombud av 33 anmälda var anslutna till mötet. Ordförande Victoria 

Enström Lindskog föreslog att fastställa röstlängden till 24.  

 

Årsmötet beslutade 

att fastställa röstlängden enligt ordförandens förslag. 

 

4. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet 

Förslag lämnades att utse Angela Refuerzo Larsson till mötesordförande. Inga ytterligare förslag 

framkom.  

 

Årsmötet beslutade 

att välja Angela Refuerzo Larsson till mötesordförande. 

 

Förslag lämnades att utse Eleonora Hallberg och Amanda Lindell till mötessekreterare tillika 

rösträknare. Inga ytterligare förslag framkom.  

 

Årsmötet beslutade 

att välja Eleonora Hallberg och Amanda Lindell till mötessekreterare tillika rösträknare.  

 

Förslag lämnades att utse Eva-Maria Rask, Adoptionscentrum, och Nadia Marhri Lodin, Islamic 

Relief Sverige, till justerare. Inga ytterligare förslag framkom. 

 

Årsmötet beslutade 

att välja Eva-Maria Rask och Nadia Marhri Lodin till justerare av det extra årsmötesprotokollet. 
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5. Fastställande av dagordning och mötesordning 

Mötesordföranden frågade årsmötet om någon var emot att fastställa dagordning och 

mötesordning enligt utsänt förslag. 

 

Årsmötet beslutade  

att fastställa dagordningen enligt utsänt förslag (bilaga 0). 

att fastställa mötesordningen enligt utsänt förslag (bilaga 1). 

 

6. Styrelsens proposition om reviderade stadgar 

Styrelsen skickade till det extra årsmötet en proposition med förslag på att anta de reviderade 

stadgar som röstades igenom av årsmötet den 17 maj 2020. ForumCivs ordförande Victoria 

Enström Lindskog redogjorde för bakgrunden till propositionen om reviderade stadgar.  

 

Mötet ajournerades medan röstning genomfördes i digitalt formulär. Mötet återupptogs efter 5 

minuter. Mötesordföranden redogjorde för resultatet. 

 

Årsmötet beslutade 

att anta bifogat förslag till reviderade stadgar (bilaga 3a). 

Beslutet fattades med mer än 2/3 majoritet. 

 

7. Val av en ledamot i valberedningen 

Mötesordföranden förklarade att årsmötet skulle välja en fjärde ledamot till valberedningen med 

mandat till nästkommande årsmöte. Följande personer var nominerade: 

Markus Malm - nominerad av Framtidsjorden (nyval) 

Chris Ormalm - nominerad av War Child Sverige (nyval) 

Riley Schultz - nominerad av Nordisk hjälp (nyval) 

 

Ombuden för de medlemsorganisationer som skickat in respektive nominering fick presentera 

den nominerade. Därefter ajournerades mötet medan sluten votering genomfördes i digitalt 

formulär. Mötet återupptogs efter 5 minuter. Mötesordföranden redogjorde för vem av de 

nominerade som hade fått flest röster. Chris Ormalm fick 11 röster, Riley Schultz fick 6 röster 

och Markus Malm fick 5 röster. 2 ombud lade ner sin röst. 

 

Årsmötet beslutade 

Att välja Chris Ormalm till ledamot i valberedningen med mandat till nästkommande årsmöte.   

 

8. Avslutande 

Mötesordföranden tackade för förtroendet och avslutade det extra årsmötet kl. 12.52. 

 

Ordet överlämnades till ForumCivs ordförande Victoria Enström Lindskog som tackade 

mötesordföranden och alla medlemmar som närvarat. 
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___________________________  ___________________________ 

Angela Refuerzo Larsson   Amanda Lindell 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Eleonora Hallberg   Eva-Maria Rask 

Mötessekreterare   Justerare 

 

 

 

 

___________________________ 

Nadia Marhri Lodin 

Justerare 
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