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Stämma, Föreningen Ordfront 17 maj 2014 

 
1. Mötet öppnades.  

2. Stämman valde Tore Persson till ordförande för mötet, och Sofia Lindström till sekreterare. Ingen vice 

ordförande valdes. 

3. Malin Fryknäs och Katarina Rosengren-Falk valdes till protokolljusterare och rösträknare. 

4. Stämman konstaterar att alla medlemmar har blivit kallade enligt stadgarna. Information har gått ut i Ordfront 

magasin, på hemsidan och i nyhetsbrev. 

5. Dagordningen fastställdes.  

6. Ingen kommitté att förbereda val av valberedning under stämman utsågs, då det inte behövdes någon. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Förlagslånen i Ordfront AB har varit en stor del av styrelsens arbete även under 2013, och en proposition för 
hanterande av dessa i framtiden har tagits fram till stämman. 

Föreningen drogs även 2013 med svåra likviditetsproblem till följd av gamla skulder, men mot årets slut kunde 
man också konstatera att verksamheten, delvis på grund av den påtvingade sparsamheten, resultatmässigt gick 
med vinst. 

Intäkterna från medlemsavgifter är från och med 2013 periodiserat. Förändringen gör att resultatet ser större ut 
för 2013 än för 2012, men vilket inte är fallet. Skillnaden beror alltså på ett byte av redovisningssätt och inte på att 
det skulle vara fler medlemmar.  

Visionsarbetet som påbörjades 2012 har under 2013 varit pausat på grund av byte av styrelseledamöter, då de 
som tidigare har hållit i denna punkt inte längre är aktiva i styrelsen. 

Under 2013 har det varit färre styrelsemöten än vanligt då några avhopp från styrelsen gjorde att det fanns få 
ledamöter och det blev svårare att få ihop tillräckligt många personer, varför några möten fick ställas in eller 
skjutas upp. 

Under 2013 inrättades en ny kommunikationstjänst på föreningen Ordfront, delat med Mänskliga 
Rättighetsdagarna. 

Nya hemsidor för föreningen Ordfront, Mänskliga Rättighetsdagarna och DemokratiAkademin lanserades under 
2013. Sidorna är byggda i WordPress, vilket gör hemsidearbetet mycket mer lättarbetat än tidigare och har varit 
ett lyft för samtliga enheter.  

Under 2013 har föreningen deltagit med bokbord på Feministiskt Forum, 2km loppis Vasastan, samtal kring 
kulturpolitik på Kulturnatt Stockholm (dock ej i det officiella programmet). Under samtalet på Kulturnatten 
spelades också en podcast in som lades ut på hemsidan. Vi hade även seminarium och monter på Mänskliga 
Rättighetsdagarna samt med olika samtal bland annat i våra egna lokaler. Det har också tagits fram en ny 
informationsfolder om föreningen och dess olika grenar.   

Arbetet med två nya böcker påbörjades, Reinfeldtkoden och Kriserna hör ihop. Reinfeldtkoden kom ut i april 2014 
och Kriserna hör ihop är på väg. 

Kursverksamheten har fortsatt med Sören Bondesons skrivarkurser som hölls under fyra tillfällen 2013. En 
reportagekurs med Johan Berggren hölls också under hösten 2014, med gott resultat. 

Bytet av medlemsregistret har lagts på is så länge, då ett datorbyte och en lyckad överföring av medlemsregistret 
från en gammal till en ny version av Access har fungerat bra. Ett byte behövs fortfarande, men det är inte lika akut 
som tidigare.  
  
Antalet medlemmar vid årsskiftet var cirka 6000 personer varav cirka 272 är under 25 år. Medlemsantalet 
fortsatte att sjunka under 2013 men har avstannat något.  
 



Föreningen Ordfront 

www.ordfront.se 

 

2 

  

Föreningen Ordfront, Org. Nr. 802011-5278 Box 6309  10235 Stockholm 

Tel. 0762-676924  e-post: info@ordfront.se 

Ett föreningsråd anordnades i samband med stämman 2013 då framförallt medlemmar från Visby deltog. En 
handfull lokalföreningar var verksamma under året men aktiviteterna blir allt färre. 
 
Ordfront magasin utkom under 2013 med 6 nummer. I samband med numrens ankomst har redaktionen anordnat 
evenemang med mingel och samtal kring innehållet.  
 
Den planerade närvaron på Peace&Love-festivalen ställdes in med kort varsel i och med att festivalen gick i 
konkurs och inte blev av.   
 
DemokratiAkademin har under året till största del jobbat med projekt kopplat till boken Att bygga en demokrati i 
skolan. Fokusfrågor under 2013 har varit barn och ungas rättigheter, föreningsdemokrati och att utveckla den 
egna kommunikationen och marknadsföringen.  

Demokratiakademin har en bred och omfattade verksamhet som inte togs upp i sin helhet under stämman, men 
som går att läsa om förkortat i Ordfronts gemensamma verksamhetsberättelse samt i egen, mer detaljerad 
verksamhetsberättelse. 

Mänskliga rättighetsdagarna hölls 14-16 november 2013 i Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm. Temat för året 
var Wienkonferensen 20 år. Det var första gången MR-dagarna hade en tredje, gratis, dag för allmänheten. Det 
var väldigt lyckat, Kulturhuset uppger att det var största antalet besökare som har uppmätts en lördag och det var 
kö utanför Kulturhuset på morgonen. I övrigt var även MR-dagarna slutsåld. 

Arbetet med MR-dagarna 2014-2017 fortsatte parallellt med årets arbete. 

Under året var det en del förändringar i personal, då Jenny Jonstoij vikarierade som projektledare för Caroline 
Mattson och Karin Hagberg gick in som projektkoordinator efter Malin Slätis som gick på föräldraledighet. 

8. Revisorernas berättelse fanns ej på plats, den är färdig men ej påskriven ännu.  

9. Fastställes 

10.  Stämman medger styrelsen ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna medger styrelsen ansvarsfrihet 

enligt punkt 8, och om så inte skulle vara fallet så vill stämman kalla till extrastämma. 

11. a-c) fanns ej  

12. Inga motioner har inkommit. 

Gällande propositioner, så har styrelsen kommit med ett förslag för förlagslånen i Ordfront AB. Förslaget gicks 
igenom i sin helhet och diskuterades, och stämman röstade sedan igenom följande: 

Stämman konstaterar att föreningen Ordfront inte är juridiskt bunden att ta över och betala ut lånen som ligger i 
Ordfront AB. 

Stämman anser att föreningen bör försöka att kompensera långivarna i den mån det är möjligt. 

Stämman uppdrar åt styrelsen att besluta i varje enskilt ärende efter likvärdiga principer. 

Stämman beslutar att styrelsen får kompensera med sammanlagt högst 500 000 kronor, vilket i dagsläget 
motsvarar 20 % av det inlånade beloppet (dvs. före ränta).  

Stämman beslutar att utbetalning kan ske tidigast 2015 och att styrelsen får i uppdrag att ta fram rutiner för 
verkställigheten av beslutet.  

Stämman beslutar dock att långivare som önskar ersättning måste meddela detta skriftligen inom en av styrelsen 
beslutad svarstid. 

13. Den framlagda verksamhetsplanen för 2014-2015 fastställdes. 

14. Två saker gällande medlemsavgift togs upp, dels att fundera över nivåerna generellt (idag 490 kronor för 

ordinarie medlem och 290 kronor för medlemmar under 25 år) då den vanligaste orsaken för utträde är att 
personen inte har råd att stå kvar som medlem varav många är pensionärer, och dels att anpassa 
medlemsavgiften för ett nytt alternativ med Ordfront magasin i digital form då det är billigare att ta fram. 
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15. Ingen förändring av medlemsavgiften. 

16. Anna Wigenmark är 2013 vald på två år, så det skedde inget val av ordförande i år.  

17. Föreningen Ordfronts styrelse efter stämman 2014: 

Cecilia Gustafsson, Umeå (vald på två år 2013) 
Hanna Victoria Mörck, Uppsala (vald på två år 2013) 
Klas-Herman Lundgren, Uppsala (vald på två år 2013) 
Ryan Tebo, Stockholm (vald på två år 2013) 
Annelie Schlaug, Lund (vald på två år 2013) 
Farid Bonakdar, Stockholm (vald på två år 2013) 
Malin Fryknäs, Göteborg (vald på två år 2013) 
Sofia Kjellén, Stockholm (nyvald på två år 2014, tidigare suppleant) 
Jan-Erik Pettersson, Stockholm (nyvald på två år 2014) 
Elena Namli, Uppsala (nyvald på två år 2014) 
Katarina Rosengren Falk, Stockholm (nyvald på två år 2014) 

Sofia Kjellén går från suppleant till ordinarie. Under året har Massoud Mafan, Emmy Bornemark och Shiva 
Anoushirvani lämnat styrelsen. 

18. Inga suppleanter valdes. 

19. Stämman beslutade att välja auktoriserad revisor Anders Lindby med kollega på Ernst & Young som ordinarie 

och suppleant, samt Tore Persson och Thomas Helgesson från föreningen 

20. Till valberedningen för 2015 valdes Leif Ericsson (sammankallande) samt Marianne Steinsaphir och Brian 

Palmer. 

21.  Inga övriga frågor 

22. Stämman avslutas. 

 

 

Sekreterare    Justerare   Justerare  

 

 

Sofia Lindström  Malin Fryknäs Katarina Rosengren-Falk 


