Protokoll
Ledarna inom idéburen sektor stämma 15 oktober, digitalt
via Teams
§1.
Stämmans öppnade
Stina Nordström hälsade ombud och gäster välkomna och presenterade Andreas Miller
som pratade om vikten av ett situations anpassat ledarskap under den pågående
pandemin. Ett närvarande ledarskap trots distans. Han ville tacka våra medlemmar för
allt viktigt arbete som görs i civilsamhället. Andreas informerade också om pågående
avtalsförhandlingar och har stort hopp om att LAS förhandlingarna kommer att gå i lås.
Susanna Alexius föreläste om era komplexa uppdrag! Susanna är docent i
företagsekonomi och verksam vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i
Stockholm.
§2.
Val av stämmofunktionärer
a) stämman valde Tjarls Metzmaa till ordförande
b) stämman valde Sofia Löfberg till sekreterare
c) stämman valde Anders Möller och Ulla Frisk till justeringsmän tillika rösträknare
§3.

Upprop av ombud, föreningsstyrelse, revisorer och
funktionärer
Upprop genomfördes.
Stämman beslöt att godkänna uppropet som röstlängd. På stämman deltog 14
röstberättigade (av 21 anmälda). 4 gäster deltog.
§4.
Förfrågan om stämman kallats i behörig ordning
Ordförande Stina Nordström redogjorde för hur föreningen kallat samtliga medlemmar
till stämman enligt stadgar. Första kallelsen skickades den 13 maj via mejl.
Stämman beslutade att godkänna att kallelsen skett i behörig ordning.
§5.

Fastställande av föredragningslista för stämman

Ordförande Tjarls Metzmaa informerade om att revisionsberättelsen kommer att visas
under punkt 7, då den ej låg med i handlingarna.
Stämman beslutade att godkänna föredragningslistan.
§6.
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a) Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för 2019

Stina Nordström föredrog verksamhetsberättelsen och lyfte bland annat föreningens
mötesredovisning, både styrelsemöten samt andra möten i förbundets regi där det är
viktigt att föreningen är med. Fokus på föreningens verksamhet har varit att arbeta med
utbildning och kompetensutveckling för medlemmarna. Ett utbildningskoncept har tagits
fram tillsammans med föreläsaren och författaren Johan Welander som en tvåstegsraket
som handlar om de utmaningar som civilsamhällets chefer står inför. Utbildningen har
genomförts i Stockholm, Göteborg och Malmö där föreningen har flest medlemmar. Även
en valberedningsutbildning har genomförts i Stockholm tillsammans med kursen ”Chef i
civilsamhället- hur svårt kan det vara?” i Umeå. Alla de arrangerade aktiviteterna har varit
väldigt uppskattade.
Under 2019 har också förberedande arbete inför kongressen genomförts, dit föreningen
skickat fyra motioner.
Kassören Jan Ekroth föredrog föreningens bokslut och konstaterade att Ledarna inom
idéburen sektor är en välmående förening. Eftersom LIS är en mindre förening innebär det
att omsättningen är relativt låg. Merparten av pengarna går direkt till medlemsverksamhet.
Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelse och bokslut till l handlingarna.
b) Nytt Ledaravtal mellan Ledarna och Arbetsgivaralliansen

Antonio Ropero, avtalsansvarig på Ledarna, föredrog de pågående avtalsförhandlingarna
och presenterade att Ledarna nu är part i Arbetsgivaralliansen och där ingår flera avtal.
Inom Arbetsgivaralliansen är det ca 3 500 arbetsgivare.

§7

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Sanna Frost, föreningens revisor, föredrog revisionsberättelsen.
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet och godkänna den ekonomiska
redovisningen för verksamhetsåret 2019.

§8

Motion 1 - Ny strategi för medlemsvärvning

Motionären yrkade att stämman beslutar
att Ledarna gör en kartläggning och utvärdering över avdelningar och upptagsområden.
att Ledarna överväger ett annat sätt för medlemsvärvning.
att Medelpad blir en test för medlemsvärvning genom uppsökande verksamhet samt
andra aktiviteter.
att Ledarna förstår att bifalla motionen som bygger på att stärka både lojalitet till
förbundet samt engagemang bland medlemmar.
Linn Ternefors, sekreterare, föredrog styrelsen svar på motionen och föreslog stämman
att besluta att skicka motionen vidare till Ledarnas förbundsstyrelse.
Stämman beslutade
att skicka motionen till Ledarnas förbundsstyrelse.
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§9

Motion 2 - Omfördelning av aktiviteter

Motionären yrkade att stämman beslutar:
att utbildningar fördelas mer rättvist över landet.
att medlemmar som hänvisas till att resa mer än 20 mil kompenseras av förbundet.
att intressekoll görs innan planeringar av utbildningar.
Greta Burman, vice ordförande, föredrog styrelsen svar på motionen.
Stämman beslutade
att anse den första att-satsen besvarad
att avslå den andra att-satsen
att anse den tredje att-satsen besvarad
§10

Styrelsens förslag
a) styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och rambudget för
kommande stämmoperiod

Stina Nordström föredrog styrelsens förslag.
Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och
rambudget för kommande verksamhetsperiod.
b) styrelsens förslag till föreningens medlemsavgift

Jan Ekroth, kassör i föreningen föredrog styrelsens förslag.
Stämman beslutade
att föreningens medlemsavgift blir oförändrad: 20 kronor i månaden.

§11

Fastställande av arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer
och valberedning

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag till arvoden för ledamöter och
revisor:
Ordföranden: 20 000kr/år
Kassör: 15 000kr/år
Ledamot: 1 000kr/möte
Suppleant: 1000 kr/möte
Revisor: 4 000kr/år

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag på arvoden för valberedning:
3000 kronor per år till sammankallande
2000 kronor per år till ledamot
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§12

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt
suppleanter
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:
7 stycken ledamöter
2 stycken suppleanter
§13

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att välja
a) Stina Nordström, Reumatikerförbundet, till föreningens ordförande
Stämman beslutade att välja
b) Jan Ekroth, Hyresgästföreningen, till föreningens kassör
Stämman beslutade att välja
c) Linn Ternefors, (föräldraledig, tidigare Nykterhetsrörelsens Scoutförbund) och Greta
Burman, Sveriges Konstföreningar, Rita Bé Aben, Svenska Kyrkan, Raisa Lång Valazco,
Fryshuset och Peter Ekvall, Skånes Fotbollsförbund till styrelseledamöter
Stämman beslutade att välja
d) Ulla Frisk, Agtech Challenge och John Ammamoo Johansson, KFUM Kärsögården till
suppleanter
§14

Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade att välja
a) Sanna Frost, Funktionsrätt Stockholms län, till revisor
b) Lars Micael Adrian, Svenska Kyrkan, till revisorssuppleant
§15

Val av ombud till Ledarnas kongress

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att styrelsen inom sig utser
kongressombud.
§16

Val av valberedning

Stämman beslutade att välja följande till valberedning
Sissela Helgesson, ROKS, sammankallande.
Oliver Boij, Föreningen Furuboda Åhus.
Laura Luna, IOGT-NTO.
Cina Staron, Hågelbyparken.

§17

Beslut om antal ombud till kommande föreningsstämma

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att kalla alla medlemmar till kommande
föreningsstämma.
§18
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§19

Stämman avslutas

Tjarls Metzmaa tackade för förtroendet att leda stämman och lämnade ordet till Stina
Nordström som tackade mötesordförande och bisittare Johan Groth för väl utfört
möte.
Stämman avslutades.

Sofia Löfberg
Sekreterare

Anders Möller
Justeras
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Deltagare
LEDARNA 802000-1833 Sverige
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Sofia Löfberg

Datum

sofia.lofberg@ledarna.se
Leveranskanal: E-post

ANDERS MÖLLER 19671108-5933 Sverige
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Anders Möller

Datum

anders67moller@gmail.com
19671108-5933
Leveranskanal: E-post

ULLA FRISK 196006267865 Sverige
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Ulla Frisk

Datum

Ulla.e.frisk@gmail.com
196006267865
Leveranskanal: E-post
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