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IMs nationella årsmöte 19-20 maj 2018 
Scandic Frimurarehotellet, Linköping 

 

Välkommen till IMs årsmöte!  

Hela årsmötet kommer att äga rum på Scandic Frimurarehotellet i Linköping. Se separat program 
för hålltider under dagarna. Mötesbyrån (där ni får namnskylt, röstkort m.m.) öppnar 11.00 
och kommer att vara placerad i anslutning till hotellreceptionen. Här får du ditt röst- och eller 
talarkort beroende på vilken funktion du har på mötet samt namnskylt. Kom gärna i god tid så att 
alla hinner checka in innan mötet börjar 13.00.   

 

Årsmöteshandlingar 

Handlingarna består av följande dokument:  

• Årsmötesprogram (separat)  
• Ombudsförteckning (komplett förteckning över alla deltagare kommer att finnas på plats 

på årsmötet)  
• Föredragningslista 
• Arbetsordning  
• Valberedningens förslag  
• Proposition 1-3 
• Motion 1 
• Årsredovisning (bilaga 1) 

 

Påverkanstorg  

Under årsmötesförhandlingarna på lördagen kommer det att vara ett pass med påverkanstorg för 
att behandla motioner och propositioner. Det kommer även att finnas andra torgplatser som inte 
är beslutspunkter utan är till för diskussion och presentation. Under påverkanstorget går du fritt 
mellan stationerna och diskuterar.  

Syftet med påverkanstorget är att fördjupa och bredda diskussionerna och därmed öka 
delaktigheten hos årsmötesdeltagarna. Beslutsförslagen inför omröstningen och beslut i plenum 
diskuteras och bearbetas. Alla som är ombud har möjlighet att lägga ytterligare förslag utöver 
befintliga genom att skriva yrkanden under påverkanstorget. Mer information om 
påverkanstorget kommer att ges på årsmötet.  
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Vad är det roligaste med att sitta i IMs valberedning? 

”Det roligaste med att sitta i IMs valberedningen är möjligheten att lära 
känna alla fantastiskt engagerade och kunniga människor. Jag blir otroligt 

imponerad av all - sittande styrelse, nya potentiella kandidater och de 
medlemmar som hör av sig och vill nominera en kandidat" 

 

 

Vad ser du som din viktigaste uppgift som valberedare? 
”Den viktigaste uppgift som valberedare är att hitta en bra balans i 

styrelsen – styrelsen ska spegla organisationen och samhället i stort, bidra 
med olika perspektiv och besitta alla de kompetenser som krävs för att 

driva en komplex organisation som IM framåt – en väldigt kul pussel vi får 
lägga varje år helt enkelt. " 

John Tumpane 

 

 

IMs valberedning  

IMs valberedning består idag av:  

Magnus Strand, Malmö   till år 2019 

Gisela Rossi Santillan, Älvsjö till år 2019 

John Tumpane, Stockholm  till år 2019 

Stefan Holmström, Lund   till 2018 (ställer inte upp för omval) 

Peter Tengelin, Göteborg  till 2018 (ställer upp för omval) 

Helena von Wachenfelt, Höör till 2018 (ställer upp för omval)  

 

Enligt IMs stadgar skall valberedningen bestå av fyra till sex ledamöter varav en är 
sammankallande (väljs inom valberedningen). Mandatperioden är två år. En person kan vara 
ledamot högst åtta år i följd. Valberedningen föreslår årsmötet att fastslå antalet ledamöter i 
valberedningen 2018 till sex (6) ledamöter.  

Förslag på ledamöter till valberedningen lämnas i Mötesbyrån på årsmötet senast klockan 18.00 
på lördagen. Personer som föreslås skall vara tillfrågade.  
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Hitta till Scandic Frimurarehotellet  

Hotellet ligger på Sankt Larsgatan 14, knappt fem minuters gångväg från tågstationen i 
Linköping. För er som ska på den guidade visningen av frälsarkransen i Domkyrkan (Sankt 
Persgatan) innebär det ca 10 minuters ytterligare gångväg.  

Kommer du med bil finns garage under hotellet, ingång från Klostergatan. 

 

 

 

 

Ytterligare frågor 

Har du ytterligare frågor eller funderingar kring årsmötet är du välkommen att höra av dig till 
Hanna Ekblad, 046-32 99 63, hanna.ekblad@manniskohjalp.se.   

 

 

Välkommen! 

  

mailto:hanna.ekblad@manniskohjalp.se
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Ombudsförteckning  
IM Stockholm 

Andres Parts 

Hanna Eberstein 

John Tumpane  

Lucia Ramirez Tuesta   

Marije Raedts   

Marika Nordström  

Martina Törnsten   

Nasrin Ebrahimi  

IM Örebro 

Gunnel Lindblom 

Lisbeth Boberg 

Margareta Bratt 

IM Malmö 

Anders Dahlner 

Charlotte Nilsson 

Christina Marschall 

Eva Dahl 

Margareta Brodén 

Priyanka Mellergård John 

IM Göteborg  

Anne Thingvall 

Elin Gunnarsson 

Lave Beck Friis  

Lotten Lidén-Norman 
Magnus Green 

Mårten Losberg 

Peter Tengelin  

Samira Alizadeh 

IM Varberg  

Birgitta Östlin 

Marianne Bresche 

IM Lund  

Agneta Gardner 

Birgitta Rosén 

Ingela Tordenmalm  

Jan Eric Andersson  

Kristina Persson 

Lennart Alkskog 

IM Växjö 

Inger Tuvesson    

Katarina Söderberg    

Marianne Björk    

Mari-Anne Pettersson   

IM Linköping 

Eva Johannesson  

Inger Persson 

Ninna Krüger  

Ulla Nordström  

IM Laholm 

Katarina Magnusson   

IM Umeå 

Anita Prins 

Ann Svanberg 

Birgitta Lundmark 

Per-Olov Ljung 

Susanne Börjegren 

IM Jönköping  

Birgitta Lagerquist       

Lillrut Sarras                 

Saddia Larsson            

Ulla-Britt Krantz        

IM Nyköping  

Titti Hadders Lindahl   

Viktoria Aspenberg   



 

7 
 

Föredragningslista 
Individuell Människohjälps (IM) 73:e årsmöte, 19-20 maj 2018 

Scandic Frimurarehotellet, Linköping  

 

1. Årsmötesförhandlingarna öppnas. 

2. Val av mötesordförande. 

3. Godkännande av arbetsordningen, (sid 9). 

4. Val av sekreterare att föra dagens protokoll. 

5. Fastställande av röstlängd samt behandling av proposition 1: Ombudsfördelning till det 
nationella årsmötet 2018 (sid 12).  

6. Val av två deltagare att jämte ordföranden justera protokollet samt att  
vara rösträknare. 

7. Årsmötets behöriga utlysande. 

8. Godkännande av föredragningslistan. 

9. Information om påverkanstorg, beslut- informations- och diskussionspunkter. 

10. Uppföljning tidigare årsmötesbeslut. 

11. IMs årsredovisning 1 januari - 31 december 2017, bilaga 1.  

12. Föredragning av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari -  
31 december 2017, bilaga 1. 

13. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

14. Fråga om ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen. 

15. Proposition 2: Ombudsfördelning till det nationella årsmötet 2019 (sid 14). 

16. Proposition 3: Ändring av § 1 i stadgarna (sid 16).  

17. Motion 2018:1: Individuell Människohjälp – ett relevant begrepp?? (sid 18). 
Motionssvar (sid 19)   

18. Fastställande av belopp för årsavgiften enligt § 3 i stadgarna:  
IMs styrelsen föreslår till årsmötet att medlemsavgiften år 2018 skall vara 
oförändrad dvs 100 kr. 

19. Arvoderad ordförande, valberedningens förslag, (sid 20). 

  



 

8 
 

20. IMs valberedning. 
Valberedningens arbete. 
Föredragning av valberedningens förslag och presentation av de aktuella 
kandidaterna. 
 

Valberedningen föreslår årsmötet att fastslå antalet ledamöter 2017 till  
en (1) ordförande, sju (7) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter (sid 21). 

21. Val av ordförande i IMs styrelse.  
Valberedningens förslag (sid 21). 

22. Val av styrelseledamöter i IMs styrelse.  
Valberedningens förslag (sid 21). 

23. Val av styrelsesuppleant i IMs styrelse.  
Valberedningens förslag (sid 22). 

24. Val av revisorer.  
Valberedningens förslag (sid 22). 

25. Val av revisorssuppleanter.  
Valberedningens förslag (sid 22). 

26. Val av valberedning. 
Valberedningen förslår årsmötet att fastslå antalet ledamöter i valberedningen 2018 till sex 
(6) ledamöter.  

Magnus Strand, Malmö   till år 2019 
Gisela Rossi Santillan, Älvsjö  till år 2019 
John Tumpane, Stockholm  till år 2019 
Stefan Holmström, Lund   till 2018 (ställer inte upp för omval) 
Peter Tengelin, Göteborg  till 2018 (ställer upp för omval) 
Helena von Wachenfelt, Höör  till 2018 (ställer upp för omval)  
 

27. Övriga frågor. 

28. Årsmötesförhandlingarna avslutas.  
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Arbetsordning Individuell Människohjälps årsmöte 2018 
 
På årsmötet är det många personer som ska komma fram till saker gemensamt. När man är 
många är det alltid viktigt att se till att alla får komma till tals. Därför är det viktigt med en 
arbetsordning som bestämmer vilka regler och vilket arbetssätt som ska gälla under årsmötet. 
 

Årsmötet består av två delar: Plenum och påverkanstorg. 
Påverkanstorg är grupper som diskuterar och bearbetar beslutsförslagen innan de lyfts i plenum. 
Plenum är när förhandlingarna leds av mötesordförande.  
 

Inlägg i plenumdebatten ska alltid inledas med att deltagaren talar om sitt namn och sin 
lokalförening. Röst- eller talarkort skall räckas upp när ordet begärs under årsmötet. Röst- eller 
talarkort erhålls i Mötesbyrån vid ankomst till årsmötet. 

Röstlängd 

• När förhandlingarnas öppnas för dagen skall röstlängden justeras med antal närvarande 
ombud. Hälften av de valda ombuden ska vara närvarande för att mötet ska vara 
beslutsmässigt. 

• Ombuds rösträtt ska styrkas med dokumenterat beslut från lokalförening. Ombuds 
rösträtt kan ej överföras utan beslut från lokalföreningen, exempelvis fastställda 
ersättarlistor.  

• Ett ombud kan ha minst 1 och max 2 mandat. 

Påverkanstorg  

• På påverkanstorget diskuteras och bearbetas beslutsförslagen inför omröstning och beslut 
i plenum. Beslutsförslagen presenteras i plenum innan påverkanstorget öppnas. 

• Deltagarna sprider sig fritt bland stationerna och diskuterar de olika frågorna. Det är fritt 
att gå mellan olika stationer eller att välja att vara vid en och samma station under hela 
passet.  

• Ombud får lägga ytterligare beslutsförslag utöver de beslutsförslag som är utskickade i 
årsmöteshandlingarna genom att skriva yrkanden på påverkanstorget. Yrkandena tas 
sedan upp i plenum. När yrkande skrivs skall de formulär som finns på 
påverkanstorgstationerna användas. 

• Påverkanstorget består av två delar, en första del där förslaget som helhet diskuteras och 
ändringsyrkanden tas fram, och en andra del där dessa ändringsyrkanden diskuteras och 
ges möjlighet att jämkas 

 

Yrkande- och yttranderätt 

• Ombud från lokalförening har yttrande-, förslags- och rösträtt under samtliga punkter.  
• Övriga medlemmar har yttranderätt under samtliga punkter. 
• IMs nationella styrelse har yttrande-, förslags- och rösträtt. Rösträtten gäller dock inte i 

fråga om den nationella styrelsens förvaltning, beviljande av ansvarsfrihet och inte heller 
vid val av styrelsemedlemmar och revisorer.  

• Valberedningen har yttrande- och förslagsrätt under punkterna som berör val av styrelse 
och revisorer samt arvodering av ordförande. 

• Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt under samtliga punkter 
• Mötespresidiet har yttrande- och förslagsrätt under samtliga punkter samt rätt att förbise 

yrkandestopp vid jämkning. 
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• IMs anställda ger sakupplysningar och svarar på sakfrågor från deltagarna.  
• Yrkande- och nomineringsstopp gäller när påverkanstorget stänger. 

Diskussion i plenum 

• Diskussionen inleds med att den som lagt förslaget till beslut föredrar frågan, därefter 
den/de som lagt eventuella tilläggs- eller ändringsyrkanden. Efter föredragandet följer en 
kort frågestund. En kort paus tas där ombud har möjlighet att stämma av med sin 
förening om så behövs. 

• Efter den inledande föredragningen begär deltagaren ordet genom att räcka upp sitt röst-
/talarkort så att mötespresidiet ser det. 

• Diskussionsinlägg och frågor görs från golvet i salen.  
• När inga deltagare längre vill uttala sig genom att räcka upp sitt röst-/talarkort frågar 

mötespresidiet om årsmötet är redo att gå till beslut. 
• Vid inledande presentationer gäller inga tidsbegränsningar. Övriga anföranden är 

tidsbegränsade till två minuter. Under mötet kan vem som helst lyfta en ordningsfråga 
om att justera talartidsbegränsningen, beslut om justering av talartidsbegränsning tas av 
mötespresidiet. 

Ordningsfrågor 

• Sakfråga, som innebär att man begär kort information som förtydligar och ger 
information till årsmötet, en sakupplysning, ges förtur i debatten. Sakupplysning begärs 
genom att man räcker upp sitt röst-/talarkort och ropar sakupplysning. 

• Replik, det vill säga ett kort svar på ett yttrande, som på något sätt hänvisar till tidigare 
talare eller till enskild person/grupp, kan begäras hos mötespresidiet. Mötespresidiet 
beslutar om replik godkänns eller inte samt om tidsbegränsning på replik. Detta skiljer 
sig alltså från att sätta upp sig på talarlistan i frågan. Replik begärs genom att man räcker 
upp sitt röst-/talarkort och ropar replik. 

• ”Streck i debatten” är en ordningsfråga som används när årsmötet anser att debatten 
borde avslutas. Streck i debatten begärs genom att man räcker upp sitt röst-/talarkort 
och ropar streck i debatten. Om streck i debatten bifalles frågar mötespresidiet om 
någon mer talare vill sättas upp på talarlistan, därefter får inga nya talare anmälas till 
talarlistan. 

• Övriga ordningsfrågor lämnas in skriftligt till mötespresidiet, som avgör när 
ordningsfrågan skall behandlas.  

Röstning och beslutandeordning 

• Styrelsens proposition och motionärens förslag är huvudförslag. Mot huvudförslaget 
ställs övriga yrkanden och slutligen ställs det slutgiltiga förslaget mot avslag.  

• Propositionsordningen föreslås av mötesordförande och innebär att mötesordförande 
talar om hur beslutsfattandet ska gå till.  

• Omröstning sker i första hand med acklamation (bifallsrop "Ja!") samt uppsträckt 
röstkort. 

Tillgänglighet 

• Samtliga inlägg i plenum ska ske i mikrofon. Hörselslinga ska finnas tillgänglig. 
• Lokalerna ska vara anpassade så samtliga deltagare kan delta på samma villkor med god 

framkomlighet. 
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• Samtliga handlingar ska finnas tillgängliga i digital form och fysiska kopior ska finnas 
tillgängliga om deltagare så begär.  

• Samtliga yrkande inkomna under årsmötet ska tillgängliggöras såväl i text som i tal. 
• Om ombud begär votering, genom att ropa “votering” så att mötespresidiet hör det, ska 

votering genomföras. Mötespresidiet räknar då uppsträckta röstkort. Begärs ytterligare en 
votering räknar rösträknarna uppsträckta röstkort.  
Skulle en tredje votering begäras sker röstning genom att röstlängden läses upp och varje 
ombud ropar ut sin röst. 

• Sluten votering kan begäras, denna genomförs då genom att ombuden skriver sin röst 
enligt mötespresidiets instruktioner på en röstsedel, inlämnandet av dessa sker under 
mötesordförandes och rösträknares uppsikt varpå rösträknarna räknar rösterna.  

Reservation 

• Om en eller flera deltagare anser att ett beslut fattat av årsmötet är felaktig kan 
reservation mot beslutet göras. Detta skall ske skriftligen och ha inkommit till 
mötespresidiet innan årsmötets avslutande. En reservation skrivs in i protokollet.  

 
Val 

• Val av personer till styrelse och revisorer sker genom att valberedningens förslag ställs 
mot avslag. 

• Sluten omröstning kan begäras vid personval. Då sker detta genom att valsedel inlämnas 
samtidigt som röstkort uppvisas. Giltig röstsedel ska endast innehålla det antal namn som 
ska väljas. Röstsedlar som innehåller fler namn är ogiltiga. 

• Person med flest röster väljs. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.  
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Proposition 1 – Ombudsfördelning till det nationella årsmötet 2018  
Inledning 
Årsmötet 2018 blir IMs första årsmöte med representativ demokrati dit lokalföreningarna ska 
skicka ombud som representerar lokalföreningens medlemmar. I § 4:d i stadgarna står det 
följande:  
 
Ombudsfördelningen till det nationella årsmötet baseras på antalet betalande medlemmar per 
lokalförening vid slutet av föregående år. Varje lokalförening tilldelas ett ombud i grund. Övriga 
ombudsplatser fördelas enligt fördelningsmodell som beslutas av årsmötet, med ett maxantal om 65 
ombudsplatser. 

Då fördelningsmodellen ännu inte var färdig till årsmötet 2017 beslutade årsmötet:  

att styrelsen i samråd med förtroendevald revisor, tar fram rutiner samt modell för 
ombudsfördelning som presenteras för lokalföreningarna senast den 13 november 2017. Beslut om 
fördelningsmodellen tas på IMs nationella årsmöte 2018.  

Underlag för beslut 
I arbetet med att ta fram fördelningsmodellen har vi tänkt in följande faktorer:  

• Förhållande mellan stora och små föreningar (en stor förening ska inte ensam kunna rösta 
mot övriga föreningar)  

• Möjlighet för mindre föreningar, över 100 medlemmar, att ha två ombud på plats 
• Möjligheten för ökat antal ombud med ökat antal medlemmar  
• Hur vi växer utan att för snabbt slå i, det enligt stadgarna reglerade, taket med 65 ombud 

Utifrån de här faktorerna har vi till årsmötet 2018 tagit fram en modell med fasta tal och satta 
intervaller.  

Antal medlemmar  Antal ombud  
Mandat i grund enligt stadgar 1 
100 2 
200 3 
300 4 
500 5 
700 6 
900 7 
1100 8 
1300 9 
1500 10 

 
Då antal ombud som åker till årsmötet 2018 från respektive förening kommer att baseras på 
denna fördelningsnyckel vill vi tydliggöra att beslutet för fördelningen 2018 är ett 
bekräftelsebeslut. Beslut om fördelning inför årsmötet 2019 kommer i en egen proposition.  
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Styrelsens förslag till beslut 

IMs styrelse föreslår att årsmötet 2018 beslutar: 

• Att bekräfta den ombudsfördelningsnyckeln som presenterats av styrelsen och som 
ombuden till 2018 års nationella årsmöte fördelats efter.  

 

IMs styrelse genom  

 

Birthe Müller 

Ordförande IM Individuell Människohjälp    
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Proposition 2 – Ombudsfördelning till det nationella årsmötet 2019  
Inledning 
I § 4:d i stadgarna står det följande:  
 
Ombudsfördelningen till det nationella årsmötet baseras på antalet betalande medlemmar per 
lokalförening vid slutet av föregående år. Varje lokalförening tilldelas ett ombud i grund. Övriga 
ombudsplatser fördelas enligt fördelnings-modell som beslutas av årsmötet, med ett maxantal om 65 
ombudsplatser. 

Utifrån stadgetexten ska de närvarande ombuden på det nationella årsmötet 2018 besluta om 
vilken fördelningsnyckel som ska gälla för att ta fram antal ombud till årsmötet 2019. Detta är 
sedan ett beslut som kommer att återkomma varje årsmöte. För beslut om ombudsfördelning till 
det nationella årsmötet 2019 presenterar styrelsen härmed ett förslag på fördelning.   

Underlag för beslut 
I arbetet med att ta fram fördelningsmodellen har vi tänkt in följande faktorer:  

• Förhållande mellan stora och små föreningar (en stor förening ska inte ensam kunna rösta 
mot övriga föreningar)  

• Möjlighet för mindre föreningar, över 100 medlemmar, att ha två ombud på plats  
• Möjligheten för ökat antal ombud med ökat antal medlemmar  
• Hur vi växer utan att för snabbt slå i, det enligt stadgarna reglerade, taket med 65 ombud 

Utifrån de här faktorerna föreslår vi samma fördelningsmodell till det nationella årsmötet 2019 
som vi föreslagit till årsmötet 2018.  

 

Antal medlemmar  Antal ombud  
Mandat i grund enligt stadgar 1 
100 2 
200 3 
300 4 
500 5 
700 6 
900 7 
1100 8 
1300 9 
1500 10 
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Styrelsens förslag till beslut 

IMs styrelse föreslår att årsmötet 2018 beslutar: 

Att anta den föreslagna ombudsfördelningsnyckeln för årsmötet 2019, vilket är samma 
fördelningsnyckel som använts för att fördela ombuden till årsmötet 2018. 
 
IMs styrelse genom  

 

Birthe Müller 

Ordförande IM Individuell Människohjälp   
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Proposition 3 – Ändring av § 1 i stadgarna  
Inledning  
Svensk insamlingskontroll, den organisation som godkänner och delar ut 90-konton, har gjort IM 
uppmärksamma på att de anser att § 1, ändamålsparagrafen, i de nya stadgarna står i strid med 
Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer om att ändamålsparagrafen konkret och tydligt ska förklara 
vad organisationen ägnar sig åt. De anser att den nya skrivningen inte är tillräckligt tydlig och 
önskar därför en ändring.  
 
För att följa de riktlinjer som åberopas angående 90-konton anser styrelsen att vi behöver gå 
Svensk Insamlingskontroll till mötes och justera skrivningen kring ändamålet.   

Underlag för beslut  
Förslaget från Svensk Insamlingskontroll är att lyfta in skrivningen om ömsesidig integration och 
Fair Trade i ändamålsskrivningen i enlighet med skrivningen kring värdegrund i inledningen till 
idéprogrammet. Meningen  
 

- IMs uppdrag är att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap genom såväl 
internationellt utvecklingssamarbete som arbete för hållbar samhällsutveckling nationellt 

 
föreslås därför bytas ut mot  
 

- IMs uppdrag är att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap genom 
internationellt utvecklingssamarbete, ömsesidig integration, Fair Trade och global hållbar 
samhällsutveckling. 

 
Paragrafen i sin helhet skulle därmed lyda:  
IM Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner är en svensk idéburen, 
partipolitisk och religiöst obunden medlemsorganisation. IMs uppdrag är att bekämpa fattigdom 
och utanförskap genom internationellt utvecklingssamarbete, ömsesidig integration, Fair Trade och 
global hållbar samhällsutveckling. IM värnar om medmänsklighet och utgår från de mänskliga 
rättigheterna. IM har ett inkluderande synsätt som innebär avståndstagande från alla former av 
diskriminering.  
 
Då det krävs två årsmötesbeslut för att ändra § 1 i stadgarna är detta ett första beslut som 
bekräftas på årsmötet 2019.  
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Styrelsens förslag till beslut 

IMs styrelse föreslår att årsmötet 2018 beslutar: 

• Att anta de föreslagna ändringen i stadgarnas § 1.  
 
IMs styrelse genom  

 

Birthe Müller, Ordförande IM Individuell Människohjälp   
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Motion 2018:1 
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Styrelsens svar på motion 2018:1  

Motionsrubrik:  
Individuell Människohjälp – ett relevant begrepp??  
  
Bakgrund: 
Motionärerna skriver i motionen att de känner att det är jobbigt att svara på frågan vad IM står 
för inför personer som inte känner till IM sedan tidigare. De anser att Individuell Människohjälp 
inte är ett relevant begrepp för vad organisationen är idag och föreslår att därför att styrelsen 
tillsätter en utredning för namnändring.  
 
Styrelsens svar:  
Styrelsen förstår motionärernas synpunkter kring namnet Individuell Människohjälp och tackar för 
engagemanget hos motionärerna. Frågan kring organisationens namn är avgörande för en 
organisations identitet och varumärke. I samband med det varumärkesarbete som gjordes 2014-
2015 och som ledde fram till ny logga och ny grafisk profil diskuteras frågan om ett eventuellt 
namnbyte. Rekommendationen från konsulten och samtal i arbetsgruppen ledde fram till beslutet 
att behålla Individuell Människohjälp som fullständigt namn men att i större utsträckning använda 
förkortningen IM både i tal och skrift. I och med den nya loggan går det nu att använda IM på ett 
annat sätt än tidigare, vilket då inte kräver att det fullständiga namnet är med.  Arbetet ledde även 
fram till det nya engelska namnet Swedish Development Partner. I om med detta anser styrelsen att 
frågan om namnbyte redan är utredd.   
 
Motionärernas yrkande: 
Att ta beslut om att utreda möjligheterna för en namnändring.  
 
IMs styrelse föreslår årsmötet: 
 
• Att med styrelsens svar anse motionen besvarad 
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Till IMs årsmöte 19-20 maj 2018 
 

Förslag från IMs valberedning angående arvoderad ordförande  
 
I enlighet med FRIIs regler (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) är det valberedningens 
ansvar att lägga fram förslag om eventuell arvodering av IMs styrelses ordförande.  Det är inte 
givet att IM ska ha en arvoderad ordförande utan det är organisationens behov och 
medlemmarnas beslut som avgör. Beslut om ordförandes arvodering tas därför för ett år i taget. 
 
Sedan 2014 pågår ett arbete med att utveckla medlemsdemokratin inom IM och i samband med 
IMs årsmöte 2017 trädde nya stadgar in kraft. Årsmötet 2018 är det första med representativ 
demokrati. Under denna process, har ett arvode utgått till styrelseordföranden i syfte att ge denna 
möjlighet att vara ute och lyssna in åsikter bland medlemmar, vara medlemmarnas röst gentemot 
övriga styrelsen samt kunna kommunicera ut de beslut som tas i styrelsen.  Målet har varit att 
skapa förutsättningar för IM att bli en tydligare, mer demokratisk och mer transparent 
organisation. Genom en arvoderad ordförande kan medlemmarnas åsikter tas tillvara på bättre 
sätt. Dessutom gynnas informationsflödet mellan styrelse och kansli. 
 
Valberedningen har utifrån kontakter med lokalföreningar och medlemmar, samtal med IMs 
generalsekreterare samt en enkät bland styrelsens ledamöter dragit slutsatsen att arvoderingen har 
varit värdefull och att en fortsatt arvoderad styrelseordförande skulle gynna IM, dess medlemmar, 
grupper och lokalföreningar ytterligare. Den nya organisationsstrukturen har ännu inte satt sig 
och det är därför fortsatt positivt med en mer närvarande ordförande. Därför föreslår 
valberedningen årsmötet att:  
 

• Ordförande ges ett arvode motsvarande en deltidstjänst på 50 % (80h/månad) fram till 
årsmötet 2019 

• Ersättning uppgår till 20 000 kr i månaden fram till årsmötet 2019 
• Nytt beslut om arvode till ordförande tas på årsmötet 2019 

 
  
 
2018-04-08 
 
IMs valberedning 
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Valberedningens förslag till IMs årsmöte i Linköping 19-20 maj 2018 
 
Valberedningen föreslår årsmötet: 

- att fastslå antalet ledamöter 2018 till en (1) ordförande, sju (7) ordinarie ledamöter och tre 
(3) suppleanter.  

- att välja en styrelse enligt nedan förslag  
 
Förslag till omval av ordförande, omval av styrelseledamöter, nyval av styrelseledamöter 
och nyval av suppleanter.  
 
Ordförande 
Omval 1 år 
Birthe Müller, f 1949, Malmö, invald som ordförande 2013 
Har tidigare bland annat arbetat på Röda korset och Malmö stad. Är även vice ordförande i 
fakultetsstyrelsen för Kultur och samhälle på Malmö Universitet 
 
Ordinarie Ledamöter 
Omval 2 år 
Karin Wallin, f 1981, Göteborg, invald 2012. 
Statsvetare med inriktning internationellt utvecklingssamarbete. Projektledare på Göteborgs stad 
med fokus på hållbara livsstilar, beteendeförändringar och utvärdering.  
 
Omval 2 år 
Görel Råsmark, f 1955, Oskarshamn, invald 2012.  
Fysioterapeut med speciell inriktning på barn med funktionsnedsättningar. Ledamot i styrelsen 
för OSAUI, den rumänska organisation som tagit över IMs arbete i Rumänien. 
 
Nyval 2 år  
Pär Ivarsson, f 1947, Stockholm, invald som suppleant 2015 
Utbildad lärare. Bakgrund från internationellt bistånd i Latinamerika som IMs platschef i 
Centralamerika 2009-2011, samt chefspositioner hos Rädda Barnen och Röda Korset.  
     
Nyval 2 år,  
Lave Beck-Friis, f 1947, Göteborg,  
Lave är jurist och tidigare advokat och delägare i Wistrand advokatbyrå, Göteborg.  Dessförinnan 
var han chefsjurist på Rederiaktiebolaget Transatlantic. Lave är sjörättsjurist och har haft många 
internationella uppdrag inom sjörätts -och transporträttsområdet. Han har under flera år varit 
ordförande i Svenska Sjörättsföreningen.  Vid sidan av sitt juristarbete har Lave varit och är 
engagerad i MR-frågor. Han har bl.a. deltagit i olika projekt som genomförts av Svenska 
Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) t.ex. framtagandet av 
rekommendationer för ryska domare av tillämpningen av artikel 6 (rätt till en rättvis rättegång) i 
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
Lave sitter i styrelsen i IMs lokalförening i Göteborg och är volontär i en av IMs Tala Svenska-
grupper och i IMs yrkesgrupp i Göteborg.  
 
Fyllnadsval 1 år* 
Aygül L. Kabaca, f 1980, Stockholm, invald som suppleant 2017 
Legitimerad lärare med Masters i Mänskliga rättigheter och Utvecklingssamarbete. 
Utbildningschef på Mångkulturellt centrum Sverige samt föreläsare. 
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Suppleanter 
Nyval  suppleant 2 år 
Reza Javid, F 1986, Skövde 
Reza arbetar som finansiell verksamhetsanalytiker på Skaraborgs sjukhus med inriktning på 
hälsoekonomi. Sedan han som 17 åring kom till Sverige från Afghanistan har Reza hunnit skaffa 
sig tre kandidatexamina (statsvetenskap, nationalekonomi och statistik) och en magisterexamen i 
nationalekonomi. När han inte studerat har han varit ideellt engagerad, bl a i en idrottsförening 
och ett par biståndsorganisationer som t ex Afghanistankommittén. Reza har haft 
förtroendeuppdrag som ordförande och kassör i mindre föreningar. Han har även ett politiskt 
engagemang och sitter idag som förtroendevald i Region Örebro Län. De orättvisor och den 
ojämställdhet som Reza upplevde i sin barndom har gett honom ett naturligt intresse för globala 
frågor och ett driv att arbeta för utveckling och mänskliga rättigheter.   
 
Nyval  suppleant 2 år 
Karin Andersson, f 1980, Malmö   
Karin är nyligen hemkommen efter nära 10 år utomlands. Hon har mångårig erfarenhet av olika 
uppdrag inom FNs utvecklingsprogram (UNDP) och den idéburna sektorn. Sedan 2014 har 
Karin i rollen som rådgivare och projektledare arbetat för att stödja fredsprocessen i Colombia. I 
detta uppdrag har hon arbetat nära civilsamhället och nationella myndigheter för att stärka 
medborgarnas deltagande i fredsprocessen. Tidigare har Karin haft olika uppdrag inom UNDP i 
Kyrgyzstan och Ecuador och med olika organisationer från det civila samhället. Karin har en 
kandidat i utvecklingsstudier och en magister i statsvetenskap från Lunds Universitet.  
Karin är mycket engagerad i frågor om mänskliga rättigheter och FNs utvecklingsmål och ser 
fram emot att bidra med sin mångåriga internationella erfarenhet i IMs styrelse.    
 
Inkallelseordning suppleanter: 
1. Mimmi Alladin 2. Reza Javid 3. Karin Andersson 
 
*Kommentar från valberedningen: 
Aygül L. Kabaca väljs på fyllnadsval på 1 år då Liina Verme har avsagt sig styrelseuppdraget ett år 
in i sin pågående 2-års period. Aygül valdes in som suppleant på 2 år vid årsmötet 2017.  
 
Revisorer  
Förtroendevald revisor, omval 1 år  
Tobias Lundvall, f 1978, Göteborg, invald som suppleant 2010 
Project finance manager pa ̊ Astra Zeneca.  
 
Auktoriserad revisor, omval 1 år  
Thomas Lönnström, Ernst & Young, f 1961, Stockholm  
 
Förtroendevald revisorssuppleant, omval 1 år  
Louise Finnfors, f 1960, Trelleborg, invald som suppleant 2015 
Financial controller på Omnium Plastic.  
 
Auktoriserad revisorssuppleant, omval 1 år 
Daniel Lanz, Ernst & Young, f 1983, Bjärred  
     
För mer information om kandidaterna, kontakta valberedningen på 
valberedningen@manniskohjalp.se eller ring Magnus Strand på 0707-671103. För information 
om den sittande styrelsen, se IM:s hemsida, www.manniskohjalp.se  
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