
PROTOKOLL FÖR FÖRENINGSSTÄMMA FÖR ORDFRONT 2019 

Lördag 29 augusti 2020.  

Stämman hölls via Zoom, på grund av coronapandemin. 

 

§ 1 Årsstämmans öppnande 
Stämman öppnandes av Föreningen Ordfronts ordförande Bo Löwkrantz med personliga 

minnesord över styrelseledamoten Kalle Johnsson som en kort tid innan stämman plötsligt 

gick bort i en hjärntumör. Bo lyfte fram Kalles insatser i föreningen där han med stort 

engagemang särskilt arbetade för allas lika värde, med starkt fokus på personer med 

funktionsvariationer. Bo uttryckte tacksamhet över den tid vi fått dela med Kalle. Flera 

styrelseledamöter instämde och mindes Kalle som en fantastisk kamrat som uttryckte stor 

kärlek och även sin uppskattning för att vara en del av Föreningen Ordfront. 

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Göran Sarring valdes till ordförande för stämman och inledde med att läsa Wisława 

Szymborskas dikt Till hjärtat en söndag. Pär Bergroth utsågs till sekreterare. 

 

§ 3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Leif Ericsson och Jan-Erik 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. Noterades att Ordfront2019 

firade sitt 50-årsjubileum. Verksamheten redovisade ett underskott på 335 000 kronor. 

 



§ 7 Revisorernas berättelse. 
Föreningsrevisorn Leif Ericsson läste upp den auktoriserade revisorns 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 
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. 
Anna Wigenmark föredrog verksamhetsplanen i olika delar. Hon lyfte fram den stora 

osäkerhet som coronapandemin orsakat, bland annat har föreningen genomfört 

korttidspermitteringar av personalen som även arbetar hemifrån till övervägande del. 

Ekonomin har drabbats av stora intäktsminskningar på grund av färre annonser och inställda 

utbildningar. Konsekvenserna av att MR-dagarna flyttas, från år 2020 till 19-21 april 2021, är 

svåra att överblicka. Olika avtal ses över. Även särskilda uppvaktningar görs med anledning 

den ändrade tiden för MR-dagarnas genomförande. 

Föreliggande budget kommer att med anledning av detta att förändras. En likviditetsplan är 

gjord för hösten och en prognos finns för år 2020, som är rätt överblickbart. År 2021 är 

mycket svårbedömt.  

Årsstämman antog verksamhetsplanen och fastställde budgeten. 



 

§ 14 Beslut om ordinarie medlemsavgift. 
Årsstämman beslutade att bibehålla medlemsavgiften på 495 kr per år. 

 

§ 15 Val av föreningsordförande för två år  
Stämman konstaterade att Bo Löwkrantz vid stämman 2019 valdes till ordförande för 2 år. 

 

§ 16 Val av övriga ledamöter i föreningsstyrelsen, för två år 
Görel Strand, Stockholm, omval  
Pär Bergroth, Forsa, omval  
Maria Sundström, nyval  
 
Stina Oskarsson, Stockholm, nyval, valdes på ett år enligt önskemål från henne. 
 

§ 17 Val av suppleanter till föreningsstyrelsen, för ett år 
Cilla Gustafsson, Umeå, omval  
Fyllnadsval för suppleanter rekommenderas.  

 

§ 18 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år.  
Leif Ericsson, föreningsrevisor. Fredrika Morén, föreningsrevisor suppleant. 

Lovisa Brag, auktoriserad revisor. Camilla Beijron, revisorssuppleant. 

 

§ 19 Val av valberedning och sammankallande i denna till nästa ordinarie 
stämma 
Hanna Victoria Mörck, omval, sammankallande 
Pernilla Dure, omval  
Vakans. Fyllnadsval bör göras under hösten. Styrelsen ansvarar.  

 

§ 20 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 
Ordfronts ordförande Bo Löwkrantz framförde styrelsens tack till personalen för arbetet på 
kansliet som flutit på fantastiskt trots de svåra omständigheter som råder. 
 

§ 21 Stämmans avslutande 

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

 

 



Vid protokollet 

 

 

…………………………………………………………………….. 

Pär Bergroth, sekreterare  

 

 

…………………………………………………………………….. 

Leif Ericsson, justerare 

 

 

…………………………………………………………………….. 

Jan-Erik Pettersson, justerare 


