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Välkommen till IMs årsmöte!  
I år genomför IM sitt första digitala årsmöte någonsin. Årsmötet kommer att genomföras i två 

olika program, VoteIT (mötesstöd) och Zoom (videoverktyg). I VoteIT kommer alla handlingar 

att ligga i text eller via länk och det kommer att finnas möjlighet att diskutera de olika underlagen 

innan årsmötet kör igång. Här kommer även att ligga förinspelade filmer som alla ombud ska se 

innan årsmötet. Själva årsmötet genomförs sedan via video i Zoom lördagen den 16/4. 

Instruktioner kring hur ni ska logga in i de olika verktygen kommer ni att få per mail innan 

årsmötet.  

Tidsplan för årsmötet  

4 maj – Länkar till VoteIT och Zoom samt upplägg för mötet skickas till alla ombud via mail. I 

VoteIT finns handlingarna samt länkar till förinspelade filmer kring årsredovisning m.m.  

9 maj - Från och med detta datum har alla ombud möjlighet att logga in i VoteIT och ta del av 

materialet där. Nu går det även att diskutera underlagen i en chattfunktion i VoteIT. IMs 

nationella styrelse och ledningen kommer att tittar in i forumet med jämna mellanrum för att 

besvara direkta frågor. 

För att själva årsmötet ska flyta på så smidigt som möjligt ska alla ombud tittat på de förinspelade 

filmerna samt tittat in i VoteIT någon gång för att ta del av diskussionen. Vi beräknar att de egna 

förberedelserna innan mötet tar ca 3 timmar, uppdelat på minst två tillfällen. Detta 

kompenseras mot ett kortare årsmöte (enbart en dag) samt att det inte krävs något resande. 

Förarbetet går att göra när det passar en bäst och det krävs inte inloggning på några specifika 

tider. Även icke ombud som vill vara med på mötet kan logga in och ta del av materialet.  

16 maj – Årsmötet går av stapeln mellan 10.00-17.00 (sluttiden är ungefärlig) med regelbundna 

pauser. Årsmötet genomförs i Zoom med VoteIT som stöd.  

Under mötet kommer ett digitalt påverkanstorg att genomföras där det kommer att gå att röra sig 

mellan åtta olika digitala rum för diskussion. De punkter som kommer att diskuteras här är:  

• Motioner 2020:1-5 (beslutspunkter). Underlag på sidorna 16-25 i handlingarna.   

• IM som feministisk organisation (diskussionspunkt). Underlag i bilaga 4. 

• Partner eco-system (diskussionspunkt). Underlag i form av presentation och film (länk i 

VoteIT).  

• Årsredovisningen (plats för frågor och diskussion). Underlag i bilaga 1 samt i form av 

film (länk i VoteIT).  

Vägledande frågor kommer kring diskussionspunkterna att skickas ut innan mötet, för att guida 

diskussionerna. 
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Årsmöteshandlingarna: 

Handlingarna till årsmötet 2020 består av följande dokument. 

• IMs valberedningen  

• Ombudsförteckning  

• Föredragningslista  

• Arbetsordning behöver uppdateras  

• Proposition1 2020:1  

• Motion2 2020:1-5 samt styrelsens svar på motionerna 

• Valberedningens förslag kring arvoderad ordförande  

• Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 

• Årsredovisning (bilaga 1) 

• Förslag till överenskommelse för volontärer tillhörande motion 2020:2 (bilaga 2)  

• Onepager Comprehensive Resilience tillhörande styrelsens svar på motion 2020:4 (bilaga 

3) 

• Underlag till diskussionspunkter: Position paper feminism (bilaga 4) 

 

  

 
1 Proposition = förslag från styrelsen 
2 Motion = förslag från medlemmar  
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IMs valberedning  

IMs valberedning består idag av:  

Magnus Strand, IM Malmö   till år 2021  

John Tumpane, IM Stockholm till år 2021   

Birthe Müller, IM Malmö  till år 2021 

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 VoteIT mellan den 9-15 maj. Personer som 
föreslås skall vara tillfrågade.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

6 
 

Ombudsförteckning  
 

IM Stockholm 

Marije Raedts  

Ludwig Hedlund 

Eleni Georgiou  

Örjan Ekman  

Sanna Nilsson  

Sanna Philipsson    

IM Örebro 

Margareta Bratt  

Eva-Cajsa Hessey   

IM Malmö 

Diana Panah 

Anton Bergdahl 

Ingrid Schaar 

Fariborz Ghadir 

Hardy Gilli 

Micha Widerberg 

IM Göteborg  

Elin Gunnarsson   

Mårten Losberg 

Samir Kadic 

Anna Vikström  

Magnus Green 

Amanda Bergh 

Ankhtsetseg Nergui (Viola) 

IM Falkenberg 

Hans-Anders Andersson 

 

 

Marianne Bresche  

Gudrun Dahlquist Carlstedt 

IM Nyköping 

Viktoria Aspenberg  

IM Lund  

Jan Eric Andersson 

Agneta Gardner 

Anna Steffen 

Inga-Lill Persson  

Eva Wallengren  

Ingela Tordenmalm  

IM Växjö 

Märta Fredriksson 

Katarina Söderberg  

Birgitta Peters-Danielsson 

IM Linköping 

Ulla Kippel 

Helmi Jönestam  

Eva Burgman   

IM Umeå 

Anna-Lotta Fahlström 

Lisa Nilsson 

Anna Jansson 

Elin Åberg   

IM Jönköping 

Saddia Hidalgo Larsson 

Solveig Lönnervall 

Jennie Honkanen 
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Föredragningslista 
Individuell Människohjälps (IM) 75:e årsmöte, 16-17 maj 2020 

Digitalt via Zoom och VoteIT  

 

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.  

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 2019, bilaga 1.  

12. Föredragning av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari -  
31 december 2019, bilaga 1. 

13. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

14. Fråga om ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.  

15. Proposition 1: Ombudsföredelning till det nationella årsmötet 2021 (sid 11).  

16. Motion 2020:1: (sid 12).  

17. Motion 2020:2: (sid 14). 

18. Motion 2020:3: (sid 16)   

19. Motion 2020:4 (sid 18) 

20. Motion 2020:5 (sid 20)  

21. Fastställande av belopp för årsavgiften enligt § 3 i stadgarna:  
IMs styrelsen föreslår till årsmötet att medlemsavgiften år 2020 skall vara 
oförändrad dvs 100 kr. 

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

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



 

8 
 

kandidaterna. 
 

Valberedningen föreslår årsmötet att fastslå antalet ledamöter 2020 till  
en (1) ordförande, sju (7) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter (sid 23). 

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

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

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

27. Val av revisorer.  
Valberedningens förslag (sid 25-26). 

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

29. Val av valberedning. 
Valberedningen förslår årsmötet att fastslå antalet ledamöter i valberedningen 2020 till sex 
(6) ledamöter.  

Magnus Strand, IM Malmö  till år 2021 
John Tumpane, IM Stockholm till år 2021 
Birthe Müller, IM Malmö till år 2021 
Helene von Wachenfelt, IM Lund till år 2020 
Tove Holmström, IM Linköping till år 2020 
Per Olov Ljung, IM Umeå till år 2020 
 

30. Övriga frågor. 

31. Årsmötesförhandlingarna avslutas.  
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Arbetsordning Individuell Människohjälps årsmöte 2020 

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. Vid 
ett digitalt årsmöte är det av extra vikt med tydliga regler för vem som pratar när.  

 

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

 

Röstlängd 

• När förhandlingarnas öppnas i Zoom justeras röstlängden genom att räkna 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 
(årsmötesprotokoll eller eventuellt styrelseprotokoll). Ombuds rösträtt kan ej överföras 
utan beslut från lokalföreningen, exempelvis fastställda ersättarlistor.  

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

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. 

• IMs anställda ger sakupplysningar och svarar på sakfrågor från deltagarna. 

• IMs anställda och förtroendevalda leder gruppsamtalen under påverkanstorget.  

• Yrkande- och nomineringsstopp gäller enligt tid satt av mötespresidiet. 
 
Möte i Plenum (helgrupp) 

• Varje punkt i dagordningen kommer gås igenom i följande steg: 

1. Presentation av punkten 
2. Frågor 
3. Presentation av eventuella andra förslag 
4. Debatt med talarlista 
5. Sammanställning förslag (propositionsordning) 
6. Omröstning 

• För att sätta upp dig på talarlistan skriver du ditt namn i chatten i Zoom och väntar på att 
mötesordföranden ger dig ordet. 
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• 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. 

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

• Omröstningar kommer i första hand att ske med acklamation (alla säger ja), i andra hand 
via VoteIT. 

• Det finns tre sätt att bryta mötet: 
1. Ordningsfråga – t.ex. begäran om paus eller önskemål om förtydligande 

från presidiet. Påkallas genom att skriva ordningsfråga i chatten.  
2. Sakupplysning – kort upplysning som kan underlätta eller förkorta 

debatten, får inte vara argumenterande. Påkallas genom att skriva sakfråga 
i chatten. 

3. Replik – endast som svar på tal för någon som känner sig personligt 
påhoppad. Påkallas genom att skriva replik i chatten. 
 

• Särskilt viktigt att tänka på i samband med digitala möten är: 
1. att undvika bakgrundsljud 
2. att stänga av mikrofonen när du inte talar 
3. att stänga av video om det går trögt eller ljudet hackar 

Påverkanstorg  

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

• Deltagarna väljer innan mötet vilket diskussionsrum i Zoom de vill börja i och kan sedan 
med hjälp av mötespresidiet byta rum under passet. Om man vill byta diskussionsrum 
signalerar man det i chatten så att man kan bli inbjuden till ett nytt rum. 

• Efter diskussionspasset starta ett yrkandepass där ombuden kan lägga nya yrkanden 
utöver de beslutsförslag som är utskickade i årsmöteshandlingarna. Yrkanden skrivs i 
VoteIT och tas sedan upp i plenum.  

 
Tillgänglighet  

• Samtliga handlingar ska finnas tillgängliga i digital form och fysiska kopior ska skickas ut 
om ombud så begär.  

• Samtliga yrkande inkomna under årsmötet ska tillgängliggöras såväl i text som i tal. 

• Vid röstning med acklamation kan votering begäras genom att ett ombud sätter på sin 
mikrofon och säger votering. Röstningen görs då om i VoteIT.  

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. 

• Alla val sker i VoteIT. 

• Person med flest röster väljs.  
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Proposition 2020:1 – Ombudsfördelning till det nationella årsmötet 

2021  

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 2020 besluta om 

vilken fördelningsnyckel som ska gälla för att ta fram antal ombud till årsmötet 2021. Detta är ett 

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

årsmötet 2021 presenterar styrelsen härmed ett förslag på fördelning.   

Underlag för beslut 
Till årsmötet 2021 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 2020 beslutar: 

Att anta den föreslagna ombudsfördelningsnyckeln för årsmötet 2021, vilket är samma 

fördelningsnyckel som använts för att fördela ombuden till årsmötet 2018, 2019 och 2020. 

IMs styrelse genom  

 

Lave Beck-Friis  
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Motion 2020:1 - Obligatoriskt medlemskap för volontärer 
 
Motion till nationella årsmötet i Växjö 2020 

 
För att vara verksam som volontär inom IM krävs i dag inget medlemskap. Detta innebär att de 
volontärer som inte är medlemmar går miste om viktig information och kunskap om IM som ges 
vid exempelvis årsmöten, medlemsmöten och olika utbildningar. 
 
För att kunna representera IM i olika sammanhang behöver alla volontärer ha en gedigen 
kunskap om IM. Ett medlemskap medverkar till att fördjupa samhörighetskänslan med och 
kunskapen om IM. 
 
Vi yrkar att: 
IM inför obligatoriskt medlemskap för alla volontärer i IMs verksamhet i Sverige från och med 
årsskiftet. 
 
IM Lunds lokalförening 
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Svar på motion från IMs lokalförening Lund - Obligatoriskt medlemskap för 
volontärer   

Motionen 

IMs lokalförening i Lund skriver i motionen att volontärer som idag inte är medlemmar missar 
viktig information om IM som de behöver ha för att representera IM på bästa sätt. Motionärerna 
menar även att medlemskapet medverkar till en fördjupad samhörighetskänsla med- och kunskap 
om IM.  
Med detta som utgångspunkt yrkar IM Lund: 
 

• Att IM inför obligatoriskt medlemskap för alla volontärer i IMs verksamhet i Sverige från 
och med årsskiftet. 
 

Styrelsens svar 

Styrelsen tackar för motionen och uppmuntrar initiativet. Styrelsen har under hösten 2019 fört en 

diskussion om just detta, som vi ämnade lyfta som diskussion på påverkanstorget på detta 

årsmöte. Styrelsen håller med motionärerna om att ett obligatoriskt medlemskap för volontärer 

skulle bidra till en större möjlighet att knyta volontärerna närmare organisationen. Vi ser också att 

det är grundläggande att alla volontärer står bakom IM:s värdegrund vilket manifesteras i att vara 

medlem.  

Dock ser vi även att det finns vissa svårigheter med ett obligatoriskt medlemskap. Dels behöver 

vi ha rutiner för att registrera alla volontärer samt möjlighet att hålla detta uppdaterat. Här 

kommer ansvar både att vila på tjänstepersoner med tillgång till IM:s system för registrering men 

också på lokalföreningar och ansvariga projektledare som dagligen har kontakt med aktiva 

volontärer. Ett obligatoriskt medlemskap innebär även att det behöver finnas uppdaterad 

information kring vem som är aktiv volontär. Även om 100 kr/per år kan ses som en väldigt liten 

summa pengar ser vi att det kan finnas volontärer som inte har möjligheten att betala 

medlemsavgiften. Rutiner kring eventuella undantag behöver därför diskuteras igenom ordentligt.  

Därför ser vi att hela medlemsrörelsen behöver involveras och få möjlighet att diskutera denna 

fråga. Styrelsen ser det därför inte som möjligt att fatta beslut om ett obligatoriskt medlemskap 

förrän efter årsmötet 2021.  

 

IM:s nationella styrelse föreslår årsmötet: 

• Att framtill och vid nästa årsmöte ge utrymme för diskussion kring obligatoriskt 

medlemskap 

• Att vid samma årsmöte fatta beslut om obligatoriskt medlemskap 
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Motion 2020:2 - Överenskommelse för volontärer i IM 
 
Motion till IMs nationella årsmöte 2020 i Växjö 

 
IM Lunds Lokalförening har i annan motion till årsmötet yrkat på obligatoriskt medlemskap för 
alla volontärer i IMs verksamhet i Sverige från och med årsskiftet 2020-2021. För att ytterligare 
styra upp volontärverksamheten och den viktiga insats som görs av många i IMs olika 
verksamheter är det av stor vikt att bland annat ha dokumenterat vem som är volontär och i 
vilken verksamhet och under vilken period.  
 
Vidare är det viktigt ha dokumenterat att volontären tagit del av IMs Policy och förstår att det är 
ett frivilligt arbete som utförs inom policyns regelverk. Innebärande bland annat att följa de regler 
som finns för offentlighet, tystnadslöfte och anmälningsplikt som gäller inom IM. 
 
Vi yrkar att: 
Bilagda förslag till Överenskommelse för volontärer i IM antas att gälla och tillämpas från och 
med årsskiftet 2020 – 2021. 
 

IM Lunds lokalförening 
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Svar på motion från Lunds lokalförening - Överenskommelse för volontärer i IM 

Motionen 

För att ha tydlig dokumentation kring vilka som är volontärer för IM samt att du som volontär 
tagit del av IM:s volontärpolicy och andra styrdokument vill IM:s lokalförening i Lund att alla 
volontärer ska skriva under en överenskommelse (förslag på överenskommelse enligt bilaga).  
 
Utifrån detta yrkar IM Lund:  

• att bilagda förslag till Överenskommelse för volontärer i IM antas att gälla och tillämpas 
från och med årsskiftet 2020 – 2021. 
 

Styrelsens svar 

Styrelsen tycker att förslaget med en överenskommelse som skrivs under av alla volontärer där de 
intygar att de tagit del av gällande volontärpolicy och riktlinjer är bra. Dock ser styrelsen att det 
kan finnas utmaningar i förvaringen av dokumenten i enlighet med GDPR samt att mer 
grundläggande research behövs göras kring det lagliga utrymmet att ta in kontaktuppgifter till 
närmast anhörig.  
 

IM:s nationella styrelse föreslår årsmötet: 

• att bifalla motionen att en överenskommelse ska skrivas under av alla volontärer  

• att styrelsen inför implementeringen får i uppdrag att se över lagutrymmet, exakt 

utformning av överenskommelse samt rutiner för lagring av dokumenten enligt GDPR. 

Styrelsen återrapporterar vid det nationella årsmötet 2021.   
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Motion 2020:3 Förbättrad extern kommunikation  
 
Till IMs nationella årsmöte år 2020  
 
Bakgrund  
I dagens samhälle är sociala medier en stark kanal för marknadsföring och varumärkeskännedom. 
Flera lokalföreningar upplever att de har bristande kännedom, kunskap och tid för sociala medier 
samtidigt som vi ser nyttan och nödvändigheten att IM nationellt utformar en konkret 
kommunikationsstrategi som alla lokalföreningar ska arbeta utifrån. Som del av den gemensamma 
kommunikationsstrategin vill vi att IM nationellt ska skapa material som lokalföreningar kan 
använda sig av såsom bildmallar, stöttande dokument för att följa IMs grafiska profil och 
riktlinjer kring t.ex. GDPR. En gemensam kommunikationsstrategi och material kommer bland 
annat bidra till “Ett IM” även i externa kanaler och att IM når ut i mediebruset samt underlätta 
rekrytering av nya medlemmar och volontärer.  
 
IM arbetar utifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt med en grund i en förändringsteori där 
individnivå, den enskilda människan, spelar en stor roll i hur vi tillsammans kan förändra 
samhället och världen. Det är viktigt att sättet vi kommunicerar utåt speglar vårt 
rättighetsbaserade arbete och vår syn på individers egenmakt. Vi ser att det idag finns brister i hur 
IM kommunicerar på sociala medier. Genom att använda språkbruk som “tack vare stöd från 
IMs partnerorganisation i Zambia har x kunnat lämna tvångsäktenskap” gör vi rättighetsbäraren 
passiv och förminskar deras egen makt att förändra sin situation. Meningar som “x mamma fick 
det stöd hon behövde för att kunna fortsätta älska honom som den unika individ han är” gör att 
IM som organisation bidrar till en förlegad bild av utvecklingsarbete, fördomar, okunskap och 
ojämlika maktförhållanden.  
 
Förslag till beslut  
Med anledning av det som beskrivits ovan föreslår IMs lokalförening i Göteborg att IMs 
nationella årsmöte beslutar:  
 
att det utformas en gemensam kommunikationsstrategi som alla lokalföreningar ska arbeta 
utifrån  

att IM nationellt tar ett större ansvar i att stötta lokalföreningarnas kommunikationsarbete, 
genom gemensamt kommunikationsmaterial  

att IM ser över sitt nuvarande sätt att kommunicera sitt utvecklingssamarbete och 
integrationsarbete  
 
IMs lokalförening i Göteborg  
2020-03-14 
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Svar på motion från Göteborgs lokalförening - Förbättrad extern 
kommunikation  

Motionen 

IM Göteborg ser hur sociala medier blir en allt viktigare del av kommunikation, samtidigt som 

lokalföreningarna har bristande kännedom om bra sätt att synliggöra IM i dessa kanaler. Utifrån 

detta ser de ett behov av nationellt framtaget material som lokalföreningarna kan använda sig av.  

IM Göteborg menar i samma motion att det IM i det rättighetsbaserade arbetssätt IM följer 

behöver lyfta rättighetsbärarna som aktiva inte passiva. Utifrån detta yrkar IMs lokalförening i 

Göteborg: 

• Att det utformas en gemensam kommunikationsstrategi som alla lokalföreningar ska 

arbeta utifrån 

• Att IM nationellt tar större ansvar i att stötta lokalföreningarnas kommunikationsarbete, 

genom gemensamt kommunikationsmaterial 

• Att IM ser över sitt nuvarande sätt att kommunicera sitt utvecklingssamarbete och 

integrationsarbete 

 

Styrelsens svar 

IMs nationella styrelse menar att IM under de senaste åren gjort en stor förflyttning vad gäller 

kommunikation. Detta genom en helt ny grafisk profil och nya riktlinjer för kommunikation. 

Styrelsen delar uppfattningen att nästa steg är att lokalföreningarna tydligare inkluderas i detta 

arbete och få det stöd de behöver från IM nationellt och medarbetare på IM. 

Hur IM kommunicerar utvecklings- och integrationsarbete är än ständigt pågående diskussion 

inom IM. Här står två olika behov ibland mot varandra: behovet av att kommunicera våra 

rättighetsbärares aktiva roll och behovet av att kommunicera att de gåvor vi får in bidrar till att 

göra skillnad. I detta ska IM alltid skildra rättighetsbärare respektfullt och styrelsen menar att vi 

kommit en lång bit på väg i detta arbete och att det finns en fortsatt levande diskussion i frågan.  

IMs nationella styrelse föreslår årsmötet: 

Att bifalla motionens två första attsatser, men med formuleringen: 

• att det utformas gemensamma riktlinjer för lokalföreningarnas kommunikation   

• att IM nationellt tar ansvar i att stötta lokalföreningarnas kommunikationsarbete, genom 

gemensamt kommunikationsmaterial så som mallar och manualer 

Att med styrelsens svar anse den tredje attsatsen besvarad.  
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Motion 2020:4 Leva som vi lär- hållbarhet inom IM  
 
Till IMs nationella årsmöte år 2020  
 
Bakgrund  
IMs idéprogram slår fast att “IM värnar klimatet” och att “IM arbetar för rättvisa arbetsförhållanden”. 
Att arbeta för en hållbar värld är grunden för IMs verksamhet och all verksamhet måste i den 
mån det går bidra till detta. Vi ser emellertid att IMs medlemsrörelse skulle kunna göra mer för 
att verka enligt de värden vi som organisation står upp för. Det behövs gemensamt 
överenskomna regler för att vi ska kunna leva upp till detta. Det handlar både om social och 
ekologisk hållbarhet; IM borde i så stor utsträckning det bara går köpa ekologiska, koldioxidsnåla 
och rättvisemärkta produkter till alla verksamheter och träffar och utöver detta undvika 
engångsartiklar. Resor som sker inom IM måste ske på ett så klimatsmart sätt som möjligt.  
 
Vi vet att det inom IM finns en “Environment and climate policy”, men detta dokument är inte 
något som IMs lokalföreningar tar del av. IMs lokalföreningar, med alla våra verksamheter, är en 
viktig del av IM och behöver inkluderas i detta eller ha egna riktlinjer.  
 
Förslag till beslut  
Med anledning av det som beskrivits ovan föreslår IMs lokalförening i Göteborg att IMs 
nationella årsmöte beslutar:  
 
att det tas fram en hållbarhetspolicy för medlemsrörelsen eller att lokalföreningarna aktivt blir en 
del av nuvarande dokument, samt att dokumentet innehåller skrivelser kring följande punkter:  
 
att alla inköp, där det är tillämpbart, ska vara fair trade-märkta och ekologiska  

att det vid IMs arrangemang ska serveras enbart vegetarisk, och gärna vegansk, mat  

att engångsartiklar och utskrifter av dokument undviks i så stor utsträckning som möjligt  

att alla resor som genomförs inom IM ska vara så klimatsmarta som  
möjligt samt att flygresor avrådes om andra alternativ är möjliga. Om det flygs ska  
resan klimatkompenseras i relation till avståndet som flygs.  
 
IMs lokalförening i Göteborg  
2020-03-14  
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Svar på motion från IM Göteborgs lokalförening - Leva som vi lär -hållbarhet 
inom IM  

Motionen 

IM i Göteborg menar att medlemsrörelsen kan göra mer för att värna både den ekologiska och 

sociala hållbarheten. De menar också att den generella policy som finns kring detta inte är något 

som medlemsrörelsen tar del av. Därför yrkar lokalföreningen i Göteborg: 

• att det tas fram en hållbarhetspolicy för medlemsrörelsen eller att lokalföreningarna 

aktivt blir en del av nuvarande dokument, samt att dokumentet innehåller skrivelser kring 

följande punkter: 

• att alla inköp, där det är tillämpbart, ska vara fair trade-märkta och ekologiska 

• att det vid IMs arrangemang ska serveras enbart vegetarisk, och gärna vegansk, mat 

• att engångsartiklar och utskrifter av dokument undviks i så stor utsträckning som möjligt 

• att alla resor som genomförs inom IM ska vara så klimatsmarta som möjligt samt att 

flygresor avrådes om andra alternativ är möjliga. Om det flygs ska resan 

klimatkompenseras i relation till avståndet som flygs.  

Styrelsens svar 

IMs nationella styrelse håller med Göteborg om att hållbarhetsarbete är centralt i IMs arbete och 
att organisationen behöver en policy som inkluderar alla delar av verksamheten.  IM har under 
det senaste året tagit fram en uppdaterad miljö- och klimatpolicy samt introducerat begreppet 
Comprehensive resilience3, som ett innovativt sätt att ta sig an klimatarbetet. Styrelsen delar 
uppfattningen att det är viktigt att inkludera medlemsrörelsen i detta arbete. IM verkar i flera 
olika länder och exakt vilka riktlinjer som ska gälla behöver i viss mån variera efter land, kultur 
och kontext. Exempelvis kan både ekologiska och fair trade alternativ, i en del länder, vara både 
svårtillgängliga och mycket dyrare. Frågan om transport måste ses i relation till den lokala 
kontexten.  

Styrelsen föreslår därför att IM utarbetar en övergripande policy för hållbar utveckling som 
inkluderar riktlinjer för olika delar av verksamheten. För att ta tillvara det engagemang som finns 
kring hållbarhetsfrågan och för att utveckla vårt arbete i medlemsrörelsen menar styrelsen att 
egna riktlinjer för medlemsrörelsen är rätt väg att gå.   

IMs nationella styrelse föreslår årsmötet: 

• att IM utarbetar en övergripande policy för hållbar utveckling som gäller hela 

organisationen 

• att det tas fram hållbarhetsriktlinjer för medlemsrörelsen  

• att i detta arbete ta med de tankar som Göteborgs lokalförening lyfter i motionen  

• att delegera till IMs nationella styrelse att tillsätta en grupp med representanter för 

lokalföreningarna att under 2020 ta fram dessa riktlinjer 

 

  

 
3 Se Onepager Comprehensive Resilience (bilaga ??)  
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Motion 2020:5 - Unga skötsamma ensamkommande som rotat sig i 

Sverige bör få stanna                
 

Motion till Individuell Människohjälps årsmöte 2020 

Motionär: Margit Eklöf  

Medmänsklighet är djupt rotad i vår organisation. Vårt arbete ute i världen genomsyras av kraften 

i detta ord, som Britta Holmström en gång gav oss. Denna medmänsklighet bör inte åsidosättas 

vid behandlingen av ensamkommande unga. Vårt samhälle har tagit emot dem och gett dem 

möjligheter och förhoppningar. De flesta har lärt sig svenska, sköter sina studier på önskvärt sätt 

och har ingen kriminell belastning. Om några år är de klara att gå ut i arbetslivet och de kommer 

då att bli en god tillgång på många områden inom det svenska samhället. 

Vårt samhälle behöver dessa unga. Många utvisas emellertid eller har utvisningshot hängande 

över sig. En del ger sig iväg till Paris. Därifrån blir de inte utvisade men inte heller 

omhändertagna. Att påverka politiska beslut är svårt, men i tider där kalla vindar uppstår och 

växer sig starka, måste vi som kämpar för medmänsklighet kraftfullt synas och höras. 

Jag yrkar att IM:s styrelse  

- gör ett skriftligt upprop om att stoppa utvisningarna av unga skötsamma ensamkommande 

ungdomar,   

- kontaktar andra biståndsorganisationer som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Kyrkan m fl i 

detta ärende, 

- tillsammans med övriga organisationer utarbetar en gemensam protest till regeringen. 

 

Linköping 13/3 2020 

Margit Eklöf 
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Svar på motion från Margit Eklöf - Unga skötsamma ensamkommande som 
rotat sig i Sverige och bör få stanna.  

Motionen  
Med hänvisning till den djupt rotade medmänskligheten i organisationen IM menar Margit Eklöf 
att vi bör se på de ensamkommande som kommit till Sverige som en tillgång.  
 
Margit Eklöf  yrkar därför:  

att IM gör ett skriftligt upprop av att stoppa utvisningarna av unga skötsamma 
ensamkommande ungdomar  
att IM kontaktar andra biståndsorganisationer som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska 
kyrkan m fl i detta ärende  
att IM tillsammans med övriga organisationer utarbetar en gemensam protest till 
regeringen  

 
Styrelsens svar  
IMs nationella styrelse är tacksamma över det engagemang som finns inom IM för människors 
rätt till asyl, om vikten av att behandla människor som finns i Sverige väl och för att stoppa 
utvisningar av ensamkommande ungdomar. Styrelsen delar uppfattningen att detta är en central 
fråga för IM att driva. Styrelsen anse dock inte att det är årsmötet som ska detaljstyra på vilket 
sätt IM ska driva frågan.  
 
IMs nationella styrelse föreslår årsmötet:  
Att bifalla motionens viljeinriktning med formuleringen:  

• att IM ska arbeta för att stoppa utvisningarna av ensamkommande ungdomar  
• att IM ska vara en tydligare röst för människors rätt till asyl  

 
Att avslå formuleringarna kring hur IM ska bedriva detta arbete. Till IMs årsmöte 16 maj 
2020 
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Till IMs årsmöte 2020 

 

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. Beslut om 
ordförandes arvodering tas därför på organisationens årsmöte för ett år i taget.  
 
IM har haft principen att inte ha någon arvoderad styrelseordförande. Ordförandeskapet har 
historiskt utgått från ideellt engagemang och en mindre ersättning för utlägg i samband med 
uppdraget. Detta har under begränsade tidsperioder ändrats utifrån behov i organisationen och 
bland medlemmar.  
Det förändrades 2014 då arbetet med att utveckla medlemsdemokratin inom IM inleddes. Nya 
stadgar och en ny organisation skulle tas fram. I samband med det föreslogs en arvodering för 
styrelseordföranden i syfte att ge 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. Denna förändringsprocess är nu genomförd, den nya organisationen är på plats och 
årsmötet 2018 var det första med representativ demokrati. Under årsmötet 2019 föreslogs en 
förlängning av arvoderingen för att möjliggöra stabilitet och struktur då organisationen på kort tid 
fått både ny generalsekreterare och ny ordförande.   
 
Inför årsmötet 2020 anser valberedningen att det är dags att ompröva beslutet om arvodering till 
ordförande och att årsmötet fattar beslut om dess fortsatta omfattning.  
En fortsatt arvoderad styrelseordförande skulle gynna IM, dess medlemmar, grupper och 
lokalföreningar. Det skulle vara fortsatt positivt med en ordförande som har möjlighet att vara 
närvarande på huvudkontoret och tillgänglig för IMs ledningsgrupp. Däremot anser vi att 
omfattningen för detta uppdrag bör justeras för att komma på samma nivåer som det var innan 
förändringsarbetet inleddes.  
Därför föreslår valberedningen årsmötet att:  
 

● Ordförande ges en ersättning som uppgår till 10 000 kr i månaden fram till årsmötet 
2021, 

● Nytt beslut om ersättning till ordförande tas på årsmötet 2021. 
 
  
2020-03-22 
 
IMs valberedning 
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Valberedningens förslag till IMs årsmöte 2020 
 

Valberedningen föreslår årsmötet: 

- att fastslå antalet ledamöter 2020 till en (1) ordförande, sju (7) ordinarie ledamöter och tre 
(3) suppleanter.  

- att välja en styrelse enligt nedan förslag.  
 

Förslag till omval av ordförande, nyval och omval av styrelseledamöter, omval av 

suppleanter samt nyval av auktoriserade revisorer.  

Ordförande 

Omval 1 år 

Lave Beck-Friis, f 1947, Göteborg, invald som ordförande 2019 

Lave är jurist och tidigare advokat och delägare i Wistrand advokatbyrå, Göteborg. 

Vid sidan av sitt juristarbete har Lave alltid varit engagerad i MR-frågor. Lave har också varit 

engagerad i IMs lokalförening i Göteborg både i styrelsen och som volontär. 

Ordinarie ledamöter 

Nyval från 1 september tom årsmötet 2022* 

Veronika Bard Bringéus, f 1955, Kivik 

Veronika Bard Bringéus avslutar sin tjänst som ambassadör vid Sveriges representationen i 

Genève den sista augusti 2020. Veronika har varit ambassadör i Moskva, vid den svenska OSSE-

delegationen i Wien och minister på ambassaden i Wien med ansvar bl.a. för frågor rörande 

CTBTO (Provstoppsavtalsorganisationen) och UNODC (FN:s organ för narkotika- och 

brottsbekämpning). Hon har varit politisk rådgivare i Statsrådsberedningen och tjänstgjort bl.a. 

vid ambassaderna i London och Bonn. 

Veronika höll ett mycket uppskattat föredrag i samband med ett Humanium metal arrangemang i 

Lund i höstas och arrangerade ett möte med FN ambassadörer i Genève för IM nu i våras. Vid 

båda tillfällena visade hon ett mycket tydligt och starkt engagemang för IM och vårt arbete, både 

nationellt och internationellt. Hon har lång erfarenhet av ledarskap och arbete med säkerhets- 

och nedrustningsfrågor liksom av mänskliga rättigheter. 

I juli flyttar hon hem till sitt hus på Kivik och till sin lägenhet i Stockholm. 

*Blir hon vald som ledamot i IM:s styrelse kan hon tillträda uppdraget föst den 1 september då 

det ej är förenligt med hennes UD tjänstgöring. 

Nyval 2 år  

Helene von Wachenfelt, f 1971, Höör 

Helene von Wachenfelt har fil.kand. inom franska, statsvetenskap och nationalekonomi och 

arbetar idag som internationell koordinator vid Lunds Universitet. Helene har varit engagerad 

inom IM sedan tidigt 90-tal, till en början som volontär, både i Sverige och utomlands. Under 
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åren 2000 till 2011 anställd på IM i olika funktioner, bland annat som volontärsamordnare, 

informatör, projektledare och enhetschef. Hon har efter sin anställning varit ledamot i IMs 

valberedning. Helene vill bidra till styrelsens arbete med sin IM-erfarenhet och sitt intresse för 

strategi- och ledningsfrågor. 

Valberedningen ser i Helene någon med en stark moralkompass samt analytisk och strategisk 

förmåga. Med sin stora erfarenhet av IM som rörelse, ett djupt engagemang i de frågorna IM 

arbetar med nationellt såväl internationellt kommer Helene tillföra värdefulla perspektiv i 

styrelsens arbete 

 

Omval 1 år 

Pär Ivarsson, f 1947, Stockholm, invald 2015 

Utbildad lärare. Bakgrund från internationellt bistånd i Latinamerika som IMs platschef i 

Centralamerika 2009-2011, samt chefspositioner hos Rädda Barnen och Röda Korset. 

* Då Pär valdes in på ett 1-årigt fyllnadsval 2015 så föreslås ett omval i år enbart på 1 år för att 

möjliggöra en jämn fördelning av styrelsens omvalsperioder. 

Omval 2 år 

Christer Sjölund, f 1952, Linköping, invald 2019 

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

inom Linköpings kommun och har bl.a. ansvarat för övergripande hållbarhetsfrågor inkluderande 

folkhälsa och mänskliga rättigheter. 

Suppleanter 

Omval 2 år 

Reza Javid, F 1986, Skövde – invald 2018 

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.  

Omval 2 år 

Karin Andersson, f 1980, Malmö – invald 2018 

Karin har mångårig erfarenhet av olika uppdrag inom FNs utvecklingsprogram (UNDP) och den 

idéburna sektorn. Karin har en kandidat i utvecklingsstudier och en magister i statsvetenskap från 

Lunds Universitet. 

Omval 1 år  

Mimmi Alladin, f 1977, Stockholm, invald 2017 
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Mimmi har lång erfarenhet från det privata näringslivet och har en civilingenjörsexamen samt 

kandidatexamen i företagsekonomi. Hon har tillträtt en ny tjänst på ÅF (Eyfry) vilket har gjort 

det varit svårt att närvara på alla styrelsemöten. På grund av den nya tjänsten tar väldigt mycket 

tid föreslås Mimmi att bli suppleant under det sista året av sin period. Förhoppningen är att det 

efter detta år kommer vara möjligt att återgå till rollen som ordinarie ledamot.  

Inkallelseordning suppleanter: 

1. Reza Javid 2. Karin Andersson 3. Mimmi Alladin 

 

Befintliga ledamöter i styrelsen 

Ordinarie ledamöter 

Eduardo Gran Villanueva Contreras, f 1972, Lund, 

Aygül L. Kabaca, f 1980, Stockholm 

Gabi Björsson, f 1955, Stockholm  

 

Revisorer  

Förtroendevald revisor 

Omval 1 år  

Peter Tengelin, f 1946, Göteborg 

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

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Peter har ett starkt engagemang för IM och 

erfarenhet från förtroendeuppdrag på både lokal och nationell nivå.  

Förtroendevald revisorssuppleant, 1 år  

Gunilla Axelsson, f1947, Linköping.  

Gunilla Axelsson är kassör i IMs lokalförening i Linköping. Gunilla började sitt engagemang i 

IM-butiken i samband med att hon gick i pension. IM har dock varit en bekant organisation 

sedan länge då Gunillas farbror och faster varit engagerade. Gunilla har en lång 

arbetslivserfarenhet inom bank- och finans där hon har arbetat både inom bankväsende och som 

kreditchef inom näringslivet. Hon har en vana av budgetansvar inom stora organisationer vilket 

kommer väl till pass som revisorssuppleant inom IM.  

Val av nya auktoriserade revisor 

Valberedningen föreslår årsmötet att byta revisionsbyrå. 

Huvudkontoret har genomfört en utvärdering av dagens auktoriserade revisorsbyrå och funnit att 

det finns skäl att byta revisorer. Offerter har inhämtats från tre olika revisorer och valet har 

hamnat på KPMG. De har den kompetens och erfarenhet av vår bransch som känns nödvändig 

och har gjort ett gott och kompetent intryck. Valberedningen står bakom denna slutsats och 

föreslår därmed KPMG som ny revisionsbyrå.     
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Nyval 1 år 

Auktoriserad revisor,  

KPMG AB 

Revisionsbyrå med stor erfarenhet och vana av idéburna sektorn och att vara revisorer åt 

organisationer likt IM.  

Nyval 1 år 

Auktoriserad revisorssuppleant,  

Peter Cederblad, KPMG 

Peter har stor erfarenhet av revision av organisationer inom den ideella sektorn och är idag 

revisor i organisationer knutna till Svensk insamlingskontroll.  

 

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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