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Välkommen till IMs årsmöte!  
Årsmötet kommer att äga rum på City Konferenscenter i Örebro. Se separat program för 

hålltider under dagarna. Mötesbyrån (där ni får namnskylt, röstkort m.m.) öppnar 08.30 och 

kommer att vara placerad i foajén på City Konferenscenter. 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 före utbildningen i antirasism som börjar 09.00. Själva årsmötet börjar 11.30 

och mötesbyrån är öppen fram till dess, så ska du inte närvara på utbildningen går det bra att 

checka in senare.  

Boende 

Boende är bokat till alla anmälda på Hotell Hjalmar, Storgatan 23.  Här checkar du själv in den 

dag du kommer till Örebro.  

Årsmöteshandlingar 

Handlingarna består av följande dokument:  

• Årsmötesprogram (separat)  

• Påverkanstorg 

• Årsmötesskola 

• IMs valberedningen  

• Hitta till city konferenscenter  

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

på årsmötet)  

• Föredragningslista 

• Arbetsordning  

• Proposition1 1-3 

• Motion2 1 

• Valberedningens  

• Valberedningens förslag  

• Årsredovisning (bilaga 1) 

• Förslag på stadgeändringar (bilaga 2)  

• Diskussionsunderlag till påverkanstorget: Lokalföreningarnas roll (bilaga 3) 

  

                                                 
1 Proposition = förslag från styrelsen 
2 Motion = förslag från medlemmar  
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Årsmötesskola 

För att göra årsmötet så demokratiskt, effektivt och smidigt som möjligt är det viktigt att vi alla 
pratar samma föreningsspråk och använder oss av samma verktyg. Samtliga av dessa verktyg 
hittar du i arbetsordningen (sid 12), och nedan följer en förklaring av de viktigaste begreppen och 
formerna att hålla koll på. 
 
Årsmötet kommer att bestå av två delar, plenum och påverkanstorg. Plenum är när vi är samlade 
till traditionella mötesförhandlingar där diskussionen sker enligt dagordning och leds av 
mötesordförande. Påverkanstorget är en friare form där vi kan ta ut svängarna i diskussionen och 
dessa sedan sammanställs för beslut i plenum. 

Att yrka - att lägga förslag till plenum 

Årsmötet tar beslut i de förslag som lagts fram till det. Det är mötesordförandes ansvar att ställa 

upp beslutsordningar och se till att samtliga framlagda yrkanden får plats så att rummet alla vet 

vad de har att ta ställning till. Samtliga yrkanden ska lämnas in skriftligen till mötesordförande.  

Det finns tre sorters förslag i plenum 
• Propositioner, styrelsens förslag 
• Motioner, medlemmars förslag inskickade innan mötet 
• Ändringsyrkanden – ombuds/styrelsens yrkanden på befintliga propositioner/motioner 

under sittande möte 

Att yttra sig - att göra ett uttalande i plenum 

• Vi presenterar oss alltid med namn och vilken lokalförening vi tillhör. 
• Alla yttranden sker i mikrofon, detta då vi alla har olika hörselförmåga och detta är ett 

måste för att hörselslingan ska fungera. 
• Vi väljer att tolka alla yttranden med välvilja, många gånger kan det vara svårt att veta hur 

ett förslag eller ett argument ska formuleras på bästa sätt. Vi anstränger oss för att lyssna 
efter vad andra menar istället för att fokusera på hur det sägs. 

• Vi anstränger oss för att samtliga inlägg i plenum innehåller nya argument, hänvisar till 
föregående talare och håller sig korta och koncisa. 

• Mötesordförande för talarlista, denna skriver man upp sig på genom att höja sitt röstkort. 
När det nummer som står på det sedan ropas upp tilldelas man en mick och får göra sitt 
yttrande. 

• När uttalandet är färdigt förtydligar vi om vi yrkar bifall eller avslag på det förslag som 
diskuteras. 
 

Att rösta - att fatta beslut i plenum 

Vid ankomst får samtliga röstberättigade ett röstkort. Detta används för att skriva upp sig på 
talarlistan och vid omröstning. Röstkortet är en värdehandling och ska behandlas som en sådan.  
 
Omröstning i plenum sker i första hand genom acklamation med uppsträckta röstkort. 
Acklamation innebär röstning med ja-rop. Mötesordförande ställer två frågor när det är dags för 
beslut. 1. Är det mötets mening att bifalla förslaget? och 2. Någon däremot? Om du då vill bifalla 
förslaget sträcker du upp ditt röstkort och ropar ja efter den första frågan, vill du avslå det 
sträcker du upp ditt röstkort och säger ja efter den andra frågan. 
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Om det är otydligt vilket förslag som vann, eller om du vill ha specifika röstsiffror på ett beslut 
ropar du  “Votering!”, denna genomförs i följande ordning: 
 

• Votering 1 – mötesordförande ställer frågorna en gång till, denna gång hålls röstkorten 
uppe tills mötesordföranden har räknat samtliga röstkort 

• Votering 2 – rösträknare kallas upp och genomför samma räkning som mötesordförande 
gör i votering 1 

• Votering 3 – sluten omröstning, samtliga röstberättigade får en röstsedel där de efter 
mötesordförandes instruktioner skriver ner sin röst. Denna lämnas sedan in under 
översikt av rösträknare och mötesordförande. Rösträknarna räknar rösterna och 
återkommer med ett resultat. 
 

Ordningsfrågor 

• Sakupplysning eller sakfråga, om någon behöver svar på en konkret faktafråga eller har en 
konkret faktaupplysning att ge till plenum ropar de ut “sakupplysning!”. Mötesordförande 
avgör när sakupplysning behandlas. Sakupplysning får inte innehålla argumentation 

• Streck i debatten är en ordningsfråga som kan begäras om det upplevs som att debatten 
går i cirklar, inga nya argument kommer upp i de uttalanden som görs eller tid behöver 
prioriteras till andra ärenden. Om streck i debatten införs får alla en sista chans att skriva 
upp sig på talarlistan och efter sista talare på den listan är vi automatiskt i beslut. För att 
begära streck i debatten ropar du ut “streck i debatten!”, då bryts talarlistan och vi fattar 
beslut om streck i debatten ska införas. 

• Replik är ett direkt svar på ett anförande där en person har fått en fråga direkt ställd till 
sig eller är nämnd. Denna används restriktivt. Du begär replik genom att ropa ut “replik!” 
i plenum. Mötesordförande avgör om replik ska ges. 

• Övriga ordningsfrågor, exempelvis begäran om paus, beslutsordningar och annat ska 
lämnas in skriftligen till mötesordförande  
 

Att vara ombud för sin förening 

Kom ihåg att i din lokalförening diskutera vad ombudskapet innebär. Har ni en agenda som tas 
fram som du förväntas representera, får du rösta helt efter eget huvud eller är det olika i olika 
frågor? Detta är en fråga ni ska disktura innan ni åker på årsmötet men även under årsmötet är 
det bra om ni som åker som ombud från samma förening pratar ihop er kring hur ni ska rösta.  
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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 hur det 

praktiskt fungerar med påverkanstorg ges under årsmötet.  

Påverkanstorgets sex torgplatser 

Torgplats 1: Proposition 1 – Ändring av § 1 i stadgarna 

Torgplats 2: Proposition 2 – Ändringar i stadgarna  

Torgplats 3: Proposition 3 – Ombudsfördelning till det nationella årsmötet 2020 

Torgplats 4: Motion 1 – Motion till nationella årsmötet 2019  

Torgplats 5: Diskussionspunkt - lokalföreningarnas roll  

Torgplats 6: Diskussionspunkt – årsredovisningen samt övriga frågor  
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Vad är det roligaste med att sitta i IMs valberedning? 

” Att som volontär få jobba med något så betydelsefullt som att ta fram 

kandidater till IMs styrelse, känns väldigt givande. Jag gillar att jobba med 

strategiska och långsiktiga frågor och då är uppdraget som valberedare 

helt perfekt. Vi är ett trevligt gäng som jobbar bra tillsammans och som 

småbarnsförälder är det toppen att inte ha någon fast tid varje vecka 

uppbokad. Och så kommer man i kontakt med en massa spännande 

människor.” 

 

Vad ser du som din viktigaste uppgift som valberedare? 

” Att säkerställa att IM har en styrelse som har den kompetens, den 

erfarenhet och det mod som krävs för att leda organisationen framåt." 

Helena von Wachenfelt 

 

 

IMs valberedning  

IMs valberedning består idag av:  

Magnus Strand, IM Malmö   till år 2019 (ställer upp för omval) 

Gisela Rossi Santillan, IM Stockholm till år 2019 (ställer inte upp för omval) 

John Tumpane, IM Stockholm till år 2019 (ställer upp för omval)  

Per Olov Ljung, IM Umeå   till år 2020  

Tove Holmström, IM Linköping till år 2020 

Helena von Wachenfelt, IM Lund till år 2020  

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 City Konferens samt Hotell Hjalmar   

Både hotell och konferenscentret finns på gångavstånd från tågstationen i Örebro. Hotell 

Hjalmar ligger på Storgatan 23 och City Konferens på Klostergatan 23.  

 

 

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 

Heza Cheikhi 

Jenny Adrian Johnsson 

Ann Lottie Håkansson Ofbo 

Nasrin Ebrahimi 

Hanna Eberstein 

Åsa Wiklund 

Eric Jensen 

Solveig Lönnervall    

IM Örebro 

Lisbeth Boberg 

Margareta Bratt  

IM Malmö 

Jill Andersson 

Jonas Pantelidis  

IM Göteborg  

Elin Gunnarsson  

Peter Tengelin  

Mårten Losberg 

Samir Kadic 

Anna Vikström  

Nadja Ivarsson 

Lova Pettersson 

IM Falkenberg 

Hans-Anders Andersson 

Marianne Bresche  

IM Nyköping 

Titti Hadders Lindahl 

Viktoria Aspenberg  

IM Lund  

Jan Eric Andersson 

Kristina Persson 

Anna Steffen 

Inga-Lill Persson  

Lennart Alkskog  

Ingela Tordenmalm  

IM Växjö 

Eva Bång Sjögren 

Marianne Björk  

Ulla Svensson  

Birgitta Peters-Danielsson 

IM Linköping 

Inger Persson  

Sara Meerits  

Helmi Jönestam  

Marianne Berkestad  

IM Umeå 

Per-Olov Ljung 

Marianne Fridh 

Carl-Axel Hedström  

IM Jönköping 

Saddia Hidalgo Larsson 

Eva-lena Käll 

Anita Lundqvist 

Kerstin Alfredsson 
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Föredragningslista 
Individuell Människohjälps (IM) 74:e årsmöte, 18-19 maj 2019 

City Konferens, Örebro  

 

1. Årsmötesförhandlingarna öppnas. 

2. Val av mötesordförande. 

3. Godkännande av arbetsordningen, (sid 13). 

4. Val av sekreterare att föra dagens protokoll. 

5. Fastställande av röstlängd.  

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 2018, bilaga 1.  

12. Föredragning av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari -  
31 december 2018, bilaga 1. 

13. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

14. Fråga om ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.  

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

16. Proposition 2: Ändringar av stadgarna (sid 17).  

17. Proposition 3: Ombudsfördelning till det nationella årsmötet 2020 (sid 18). 

18. Motion 2019:1: Uppföljning Fair Trade (sid 19). Motionssvar (sid 20)   

19. Fastställande av belopp för årsavgiften enligt § 3 i stadgarna:  
IMs styrelsen föreslår till årsmötet att medlemsavgiften år 2019 skall vara 
oförändrad dvs 100 kr. 

20. Arvoderad ordförande, valberedningens förslag, (sid 22). 

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

Valberedningen föreslår årsmötet att fastslå antalet ledamöter 2019 till  
en (1) ordförande, sju (7) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter (sid 23). 
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22. Val av ordförande i IMs styrelse.  
Valberedningens förslag (sid 23). 

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

24. Val av styrelsesuppleant i IMs styrelse.  
Valberedningens förslag (sid 24). 

25. Val av revisorer.  
Valberedningens förslag (sid 25). 

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

27. Val av valberedning. 
Valberedningen förslår årsmötet att fastslå antalet ledamöter i valberedningen 2019 till sex 
(6) ledamöter.  

Magnus Strand, IM Malmö   till år 2019 (ställer upp för omval) 
Gisela Rossi Santillan, IM Stockholm  till år 2019 (ställer inte upp för omval) 
John Tumpane, IM Stockholm  till år 2019 (ställer upp för omval) 
Per Olov Ljung, IM Umeå    till 2020  
Tove Holmström, IM Linköping  till 2020  
Helena von Wachenfelt, IM Lund  till 2020  
 

28. Övriga frågor. 

29. Årsmötesförhandlingarna avslutas.  
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Arbetsordning Individuell Människohjälps årsmöte 2019 

 
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 ombud 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 – 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 synliggöra och 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.  

 

Det krävs två årsmötesbeslut för att ändra § 1 i stadgarna. Första beslutet kring detta togs på 

årsmötet 2018 och detta är därmed ett bekräftelsebeslut.   

 
Styrelsens förslag till beslut 
IMs styrelse föreslår att årsmötet 2019 beslutar: 

• Att som andra läsning anta de föreslagna ändringarna i stadgarnas § 1.  

 

IMs styrelse genom  

 

Birthe Müller, Ordförande IM Individuell Människohjälp   
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Proposition 2 – Ändringar i stadgarna  

Inledning  

På det nationella årsmötet 2017 antog IM nya stadgar som innebar att organisationen gick från att 

praktisera direktdemokrati till representativ demokrati. Årsmötet 2018 var det första årsmöte då 

de nya stadgarna användes i praktiken.  

Efter antagandet av de nya stadgarna har vi sett att det finns en del ändringar som behöver göras 

för att få dem att fungera så bra som möjligt i organisationen. Vi har därmed tagit tillfället i akt att 

göra en fullständig genomgång av stadgarna. Största delen av den stadgerevision som vi nu 

föreslår baseras på att vi ska skriva bort de barnsjukdomar som alltid kommer med att anta nya 

stadgar. Vi ser även att organisationen är på väg in i en ny fas där lokalföreningarna ska vara en 

tydligare del av arbetet vilket kräver ändringar av stadgarna.  

Utöver de stadgeändringar vi här föreslår vill vi öppna upp för en diskussion på årsmötet kring 

lokalföreningarnas roll framöver. Syfte med denna diskussion är inte att de ska leda till fler 

ändringar i stadgarna på själva årsmötet 2019 utan att resultatet av diskussionerna ska vara 

vägledande för organisationens arbete med lokalföreningar de kommande åren. 

Underlag för beslut  

Till årsmötet 2019 föreslår styrelsen ändringarna föreslagna i bilaga 1. Ändringarna angående § 11 

kräver två årsmötesbeslut och kommer därmed att behöva bekräftas vid årsmötet 2020.  

Läsinstruktioner: Bilaga 2 är IMs stadgar med spårade ändringar. De delar styrelsen vill ändra är 

strukna och ersatta med föreslagen ändring. Alla tillägg står i fet-kursiv stil. Text som inte är 

markerad på något viss föreslås stå kvar som tidigare. Styrelsens kommentar kring ändringarna 

står i gul markering under varje paragraf.  

 

Styrelsens förslag till beslut 
IMs styrelse föreslår att årsmötet 2019 beslutar: 

Att anta de i bilaga 2 föreslagna ändringarna av IMs stadgar 
 

IMs styrelse genom  

 

Birthe Müller 

Ordförande IM Individuell Människohjälp    
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Proposition 3 – Ombudsfördelning till det nationella årsmötet 2020  

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 

fördelningsmodell som beslutas av årsmötet, med ett maxantal om 65 ombudsplatser. 

Utifrån stadgetexten ska de närvarande ombuden på det nationella årsmötet 2019 besluta om 

vilken fördelningsnyckel som ska gälla för att ta fram antal ombud till årsmötet 2020. Detta är ett 

beslut som kommer varje årsmöte. För beslut om ombudsfördelning till det nationella 

årsmötet 2020 presenterar styrelsen härmed ett förslag på fördelning.   

Underlag för beslut 

Till årsmötet 2020 föreslår vi samma fördelningsmodell som tidigare. 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 

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 

Styrelsens förslag till beslut 

IMs styrelse föreslår att årsmötet 2019 beslutar: 

Att anta den föreslagna ombudsfördelningsnyckeln för årsmötet 2020, vilket är samma 
fördelningsnyckel som använts för att fördela ombuden till årsmötet 2018 och 2019. 
 

IMs styrelse genom  

 

Birthe Müller, ordförande IM Individuell Människohjälp 
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Motion 2019:1 

Motion till Nationella årsmötet i Örebro 2019 

Med anledning av det oroväckande ekonomiska resultatet för IMs affärsverksamhet inom Fair 

Trade föreslog IM Lunds lokalförening vid det nationella årsmötet 2018 att det snarast skulle 

genomföras en omfattande analys av IMs varuförsäljning med fokus på bland annat följande tre 

punkter: 

• Att översiktliga resultaträkningar för de senaste 5 åren tas fram för samtliga försäljningskanaler, samt  

• Att en presentation görs av de åtgärder som vidtagits för att förbättra verksamheternas resultat under 

den aktuella perioden, samt 

• Att förslag till omedelbara åtgärder presenteras för att undvika fortsatta förluster. 

 

Under hösten 2018 informerades om att det skulle ske en omfattande förändring av IMs 

organisation samt nedläggning av samtliga Fair Trade butiker vid årsskiftet 2018 – 2019. 

Vi efterlyser en mera fullständig redovisning av det beslutsunderlag, innehållande bland annat 

ovanstående punkter, som legat till grund för förändringarna. 

Vidare, kopplat till utsänd Proposition 1 – Ändring av § 1 i stadgarna, vill vi att det tydliggörs 

varför begreppet Fair Trade fortsatt skall användas i Idéprogrammet samt nu även föreslås att 

skrivas in i stadgarna. Det skulle kanske vara bättre att använda begreppet ”rättvis handel”? 

Slutligen anser vi att det är viktigt att IM nu informerar mera konkret och i detalj om på vilket 

sätt organisationen fortsättningsvis skall arbeta med och stödja ”rättvis handel”. Informationen 

skall riktas till såväl medarbetare, som medlemmar och allmänhet. 

 

IM Lunds lokalförening  
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Svar på motion från Lunds lokalförening 

Motionen 

Med anledning av det oroväckande ekonomiska resultatet för IMs affärsverksamhet inom Fair 

Trade föreslog IM Lunds lokalförening vid det nationella årsmötet 2018 att det snarast skulle 

genomföras en omfattande analys av IMs varuförsäljning med fokus på bland annat följande tre 

punkter: 

• Att översiktliga resultaträkningar för de senaste 5 åren tas fram för samtliga försäljningskanaler, samt  

• Att en presentation görs av de åtgärder som vidtagits för att förbättra verksamheternas resultat under 

den aktuella perioden, samt 

• Att förslag till omedelbara åtgärder presenteras för att undvika fortsatta förluster. 

Under hösten 2018 informerades om att det skulle ske en omfattande förändring av IMs 

organisation samt nedläggning av samtliga Fair Trade butiker vid årsskiftet 2018 – 2019. 

Vi efterlyser en mera fullständig redovisning av det beslutsunderlag, innehållande bland annat 

ovanstående punkter, som legat till grund för förändringarna. 

Vidare, kopplat till utsänd Proposition 1 – Ändring av § 1 i stadgarna, vill vi att det tydliggörs 

varför begreppet Fair Trade fortsatt skall användas i Idéprogrammet samt nu även föreslås att 

skrivas in i stadgarna. Det skulle kanske vara bättre att använda begreppet ”rättvis handel”? 

Slutligen anser vi att det är viktigt att IM nu informerar mera konkret och i detalj om på vilket 

sätt organisationen fortsättningsvis skall arbeta med och stödja ”rättvis handel”. Informationen 

skall riktas till såväl medarbetare, som medlemmar och allmänhet. 

Styrelsens svar 

1. Beslutsunderlag 

I oktober 2018 skickades ett brev ut från IMs ordförande till samtliga butiksvolontärer 

och till lokalföreningar angående bland annat nedläggningen av butikerna. I brevet 

bifogades också den analys som låg bakom beslutet. Under hösten besöktes också 

samtliga butiker och lokalföreningar i städer med butiker av IMs Fair Trade chef och 

Sverigechef. Detta för att också på plats informera och svara på frågor. Styrelsen menar 

att detta besvarar begäran om en fullständig redovisning av beslutsunderlag. 

  

2. IMs arbete med fair trade efter butikerna 

IM ser fortsatt fair trade som ett viktigt verktyg för att skapa hållbar förändring och 

utveckling. I fält fortsätter IM sitt stöd till fair trade-partners. Det stöd från SIDA som 

tidigare gick via IMs huvudkontor, går från 2019 i stället via respektive landkontor, som 

är närmre verksamheten. Detta arbetssätt ligger i linje med hur IMs övriga stöd 

kanaliseras till våra partners.  

Fair trade är en global företeelse och för att skapa den förändring vi vill se behöver vi 

arbeta utomlands såväl som i Sverige. I detta arbete har butikerna och butiksvolontärerna 

spelat en mycket viktig roll för IM som organisation och för fair trade i stort. IM vill ta till 

vara på all den erfarenhet och kunskap som organisationen samlat på sig genom åren och 

säkerställa att IM fortsatt är en viktig röst och förändringsagent genom fair trade. Därför 

genomför IM sedan augusti 2018, tillsammans med Folkhögskolan Hvilan, en av de mest 
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omfattande utbildningsinsatser IM gjort. Vi driver kursen Fair Trade på distans, en ettårig 

kurs på 50 procent om fair trade och Hållbar utveckling. Med denna kurs vill vi utbilda 

och sprida kunskap och på så vis skapa ringar på vattnet. En liknande kurs har tidigare 

anordnats av Röda Korsets folkhögskola, under 17 år.  Deltagare på den kursen arbetar 

och verkar idag i många positioner med möjlighet att påverka och bidra till positiv 

samhällsutveckling, t.ex. inom olika fair trade-organisationer, miljöorganisationer, inom 

kommuner och institutioner och det finns även de som själva nu är entreprenörer och 

bedriver fair trade-försäljning. Med kunskap kommer möjlighet att förändra, IM tror 

mycket på detta sätt att arbeta och har som ambition att driva denna utbildning så länge 

behov och/eller intresse finns. 

Förutom utbildningen arbetar IM i Sverige för att öka utbudet av fair trade-produkter i 

reguljär handel. Detta gör IM tillsammans med företagspartners. För detta arbete och en 

del av utbildningsinsatsen har IM sökt och beviljats medel från Konsumentverket. IM har 

sedan tidigare upparbetade kontakter med ett antal företagspartners som köper och säljer 

produkter från partners i IMs partnerekosystem. Med denna insatsen vill IM bidra till att 

denna verksamhet fortgår och samtidigt utveckla nya kontakter och nya värdefulla affärer, 

för IM och för våra partners. Detta är också ett sätt att sprida kunskap om fair trade till 

svenska konsumenter och samtidigt ge dem möjligheten att handla fair trade-produkter, 

som inte är så vanliga att hitta på butikshyllan. Dessa produkter är s.k. WFTO-produkter 

och alltså inte produkter med den ofta igenkända Fairtrade-märkningen. Att finna 

produkter tillverkade av WFTO-producenter i reguljär handel är oerhört sällsynt. Denna 

verksamhet ligger inom vårt förtagsamarbete och är ett av de erbjudande IM har till våra 

företagspartners. Här finns stor potential och varje framgång inom detta området betyder 

mycket för fair trade-partners i fält. 

IM har valt att använda begreppet fair trade i stället för rättvis handel då det är ett 

begrepp som fått starkt genomslag i Sverige och har blivit standard. Att ha samma 

begrepp inom hela den globala rörelsen för fair trade är också bra för att knyta ihop 

kedjan från producenter till konsumenter. I det sammanhanget bidrar det engelska 

begreppet för förståelse och transparens. Tidigare behövde t ex en indisk hantverkare 

känna till begreppet fair trade översatt till kanske 10-15 språk när de exporterade sin 

produkter till butiker i Europa. 

3. Information 
Detta är information som styrelsen menar också ska gå ut till våra medlemmar i första 

hand genom våra aktiva i de olika lokalföreningarna. Att rikta det mer generellt till 

allmänheten kräver väldigt mycket resurser för att nå ut och där sker information riktat i 

det fall det kommer frågor.   

 

IMs styrelse föreslår årsmötet: 

• Att med styrelsens svar anse motionen besvarad 
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Till IMs årsmöte 18-19 maj 2019 

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 var 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.  Under kort tid 
kommer IM få en ny generalsekreterare och ordförande samtidigt som en ny organisation kom på 
plats under 2019. På årsmötet 2019 kommer den nya ordföranden att väljas med en 
mandatperiod på ett år. 
Under denna förändringsprocess skulle en arvoderad ordförande gynna informationsflödet 
mellan styrelse, kansli och medlemmar samt bidra till att stärka och skapa stabilitet i styrelsen och 
organisationen.  
 
Valberedningen har utifrån samtal med styrelsens ordförande, ledamöter med IMs tidigare 
generalsekreterare dragit slutsatsen att arvoderingen skulle var värdefull nu när en 
förändringsprocess pågår inom organisationen. En fortsatt arvoderad styrelseordförande skulle 
gynna IM, dess medlemmar, grupper och lokalföreningar. Det skulle vara fortsatt positivt med en 
mer närvarande ordförande som kan bidra med att skapa stabilitet och struktur i IM. Därför 
föreslår valberedningen årsmötet att:  
 

● Ordförande ges ett arvode motsvarande en deltidstjänst på 50% (80h/månad) fram till 
årsmötet 2020, 

● Ersättning uppgår till 20 000 kr i månaden fram till årsmötet 2020, 
● Nytt beslut om arvode till ordförande tas på årsmötet 2020. 

 
  
 
2019-03-27 
 
IMs valberedning 
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Valberedningens förslag till IMs årsmöte i Örebro 18-19 maj 2019. 
Valberedningen föreslår årsmötet: 

- att fastslå antalet ledamöter 2019 till en (1) ordförande, sju (7) ordinarie ledamöter och två 
(2) suppleanter.  

- att välja en styrelse enligt nedan förslag.  
 

Förslag till nyval av ordförande, nyval och omval av styrelseledamöter samt 
nyval av förtroendevald revisor.  

Ordförande  

Nyval 1 år 

Lave Beck-Friis, f 1947, Göteborg, invald som ordinarie ledamot 2018 

Lave valdes in som ordinarie ledamot 2018 och har under det gångna året varit en viktig kugge 

och del i styrelsens arbete. Lave har en bakgrund som jurist och tidigare advokat och delägare i 

Wistrand advokatbyrå, Göteborg. Dessförinnan var han chefsjurist på Rederiaktiebolaget 

Transatlantic. Lave har haft många internationella uppdrag och då främst inom sjörätts -och 

transporträttsområdet. Han har suttit med i flera styrelser och bland annat varit ordförande i 

Svenska Sjörättsföreningen och ett par internationella transportföretag.  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 har också suttit i styrelsen för IMs lokalförening i Göteborg och 

varit engagerad som volontär i en av IMs Tala Svenska-grupper och i IMs yrkesgrupp i Göteborg.  

Valberedningen anser att det är av vikt att en ny ordförande är väl insatt i IMs organisation och 

det utvecklingsarbete som pågår utifrån den nya strategin och den nya organisationen. Det är 

därför väldigt glädjande att kunna nominera Lave som under det gångna året visat sig vara väl 

förberedd och kvalificerad för uppdraget.  

Ordinarie ledamöter 

Nyval 2 år 

Gabi Björsson, f 1955, Stockholm  

Utbildad inom statsvetenskap, historia, Gabi har jobbat med mänskliga rättigheter sedan mitten 

av 1980-talet inom organisationer i det civila samhället. Hon har erfarenhet av rättvise- och 

hållbarhetsfrågor, ledarskap inom den ideella sektorn, utvecklingssamarbete (främst i södra 

Afrika), SRHR och metodutveckling. Utöver det har Gabi lång erfarenhet av samarbete mellan 

Sida och Sidas ramorganisationer. Sedan början av 2000-talet arbetade Gabi som 

generalsekreterare för Afrikagrupperna fram till pensionen 2017. Hon tror på att en rättvis värld 

är möjligt genom en ömsesidig solidaritet mellan människor.  
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Nyval 1 år 3 

Christer Sjölund, f 1952, Linköping 

Christer är utbildad civilekonom från Linköpings universitet. Han har haft olika ledande uppdrag 

inom Linköpings kommun. Bland dem kan nämnas uppdragen som informationschef, 

konsultdirektör och utvecklingsdirektör samt ställföreträdande kommundirektör. Christer har 

bl.a. ansvarat för övergripande hållbarhetsfrågor inkluderande folkhälsa och mänskliga rättigheter. 

Nämnas kan även uppdrag i olika bolagsstyrelser och förtroendeuppdrag inom idrotten. Är sedan 

förra året pensionär och vill bidra med sina erfarenheter inom ledning och styrning samt sitt 

engagemang i integrationsfrågor. Christer väljs in på fyllnadsval istället för Lave som nomineras 

till ordförande.  

Nyval 2 år 

Mimmi Alladin, f 1977, Stockholm, invald som suppleant 2017 

Mimmi har lång erfarenhet från det privata näringslivet och har en civilingenjörsexamen från 

Chalmers samt kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan på Göteborgs 

universitet. Hon har tills helt nyligen varit del i Siemens ledningsgrupp som affärsutvecklingschef 

för Sverige och Norden men arbetar nu på ÅF.  

Omval 2 år 

Eduardo Gran Villanueva-Contreras, f 1972, Lund, invald som suppleant 2015 

Fil. kand i sociologi. Rektor för Folkhögskolan Hvilan.  

Omval 2 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. 

Befintliga ledamöter i styrelsen 

Ordinarie ledamöter 

Karin Wallin, f 1981, Göteborg, invald 2012 

Pär Ivarsson, f 1947, Stockholm, invald 2015  

Suppleanter 

Reza Javid, F 1986, Skövde – invald 2018 

Karin Andersson, f 1980, Malmö – invald 2018 

                                                 
3 *Kommentar från valberedningen: 

Christer Sjölund väljs på fyllnadsval på 1 år då Lave Beck-Friis nomineras som ordförande ett år 

in i sin pågående 2-års period som ordinarie ledamot. Fyllnadsvalet genomförs för att få en jämn 

fördelning mellan när ledamöter i styrelsen går upp för omval.  
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Inkallelseordning suppleanter: 

1. Reza Javid, 2. Karin Andersson 

Revisorer  

Förtroendevald revisor, nyval 1 år  

Peter Tengelin, Göteborg, född 1946 

Peter har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola samt en eMBA från 

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Under sitt yrkesliv har han framförallt arbetat med 

industriförsäkringar både i Sverige och utomlands. 

Peter har ett starkt engagemang för IM och erfarenhet från förtroendeuppdrag på både lokal och 

nationell nivå. 2013 började han som läxhjälpare i Göteborg och fungerade även som ansvarig 

volontär för den verksamheten under två år. 2014 blev han invald i IMs lokalstyrelse i Göteborg 

och är idag ombud. 2015 var han en del av arbetsgruppen som tog fram förslaget till IMs nya 

stadgar och han har även varit invald i IMs nationella valberedning. 

Utöver de förtroendeuppdrag Peter haft inom IM har han även suttit som styrelseledamot för en 

bostadsrättsförening, varit revisor i Försäkringsjuridiska Föreningen i Göteborg samt sekreterare i 

Styrelsen för Chalmerska Ingenjörsföreningen Väst där han idag är ordförande. 

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 070-767 11 03. För information 

om den sittande styrelsen, se IM:s hemsida, www.manniskohjalp.se  
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