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Välkommen till IMs årsmöte!
För andra året i rad genomförs IM nationella årsmöte digitalt. Årsmötet, som är den 24–25 april,
kommer att genomföras i två olika program, Suffra (mötesstöd) och Zoom (videoverktyg). Du
som var med förra året märker att vi bytt mötesstöd från VoteIT till ett system som heter Suffra.
Vi hoppas och tror att detta system kommer att vara enklare att använda samt passa IMs årsmöte
bättre. Här i handlingar hittar du all praktisk information inför årsmötet. Utöver detta kommer
det även att finnas förberedelsematerial på YouTube i form av inspelningar som du ska titta på
före årsmötet. Instruktioner kring hur du ska logga in i de olika verktygen kommer du att få per
mail före årsmötet.
Tidsplan och praktisk information inför årsmötet
12 april – Vi behöver få in en anmälan från alla som ska delta på årsmötet och detta är sista
anmälningsdag. Du kan delta på mötet som ombud men det går också bra att delta som öppen
deltagare, d.v.s. om du ej är vald som ombud. Du har då yttranderätt på mötet.
Länk till anmälan hittar du här:
https://www.imsweden.org/om-im/var-organisation/arsmoten/arsmote-anmalan/
12 april – Senast anmälan till vilka pass på påverkanstorgen en vill delta på. Vi kommer att ha åtta
stationer på årets påverkanstorg. Se innehåll på de olika passen längre ner på sidan 4–6. Vi
föreslår att ni som är flera från en förening pratar ihop er för att täcka in så många stationer som
möjligt, en person kommer att hinna delta på fyra pass (4x20min). De som inte anmäler sig för
något pass kommer att tilldelas pass.
Anmälan till pass på påverkanstorg görs till hanna.ekblad@imsweden.org
Efter att anmälningstiden gått ut kommer det att läggas upp filmer på YouTube som vi vill att
ni tittar på före årsmötet. Det är bland annat rapporter från IMs regionchefer, presentation av
årsredovisning och förslag på nya styrelseledamöter. Länk kommer att skickas ut till era
respektive epost-adresser som ni anmält er med.
Årsmötet kommer att äga rum i den digitala plattformen Zoom och mötesverktyget som kommer
att användas heter Suffra. Inloggningsuppgifter och länkar till dessa två verktyg kommer att
skickas ut i god tid före årsmötet
21 april kl 18:00 – Testmöte Suffra och Zoom. För er som vill bekanta er med verktygen vi ska
arbeta i, före själva årsmötet, så bjuder vi in till ett testmöte. Länk till detta möte kommer att
skickas ut i god tid före mötet.

Zoom och Suffra
Vi kommer som sagt att använda två digitala verktyg för att genomföra årsmötet.
Zoom – är det videomötesverktyg där själva mötet kommer äga rum. Tänk Plenum och
påverkanstorg, det är där ni möts och ser varandra.
Suffra – är ett mötesverktyg framtaget just för årsmöten. I Suffra kommer ni att ha tillgång till
dagordning och de olika punkterna för själva mötet. Där kommer all röstning, yrkande och det
formella kring mötet att äga rum.
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För att enklast och bäst kunna delta och genomföra mötet föreslår vi följande:
Alt1
Du har tillgång till två enheter, en för att vara i mötet i Zoom, förslagsvis en dator. Samt en enhet
för att vara i Suffra, dator eller padda/telefon där röstning och det mötestekniska äger rum.
Alt2
Om ni är fler som sitter tillsammans, går det bra att vara med i Zoom-mötet via delad dator men
att ni har varsin enhet för Suffra, så att ni kan rösta m.m. i mötet individuellt. (Tänk dock på att
ni behöver olika enheter om ni ska vara på olika påverkanstorg under den delen av mötet)
Alt3
Det går bra att sköta både Suffra och Zoom via en och samma enhet/dator. Då behöver du vara
inloggad via olika flikar och växla mellan dessa under mötet.
Om du har frågor kring detta eller behöver hjälp så tveka inte att ta kontakt med Hanna Ekblad,
hanna.ekblad@imsweden.org eller Thomas Ericsson, thomas.ericsson@imsweden.org
Årsmöteshandlingarna
Handlingarna till årsmötet 2021 består av följande dokument.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IMs valberedning
Ombudsförteckning
Föredragningslista
Arbetsordning
Proposition1 1 och proposition 2
Motion2 2021:1 och motion 2021:2 samt styrelsens svar på motionerna
Medlemsavgift 2021
Valberedningens förslag kring arvoderad ordförande
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
Årsredovisning (bilaga 1)
Riktlinjer hållbarhet (bilaga 2)

Utöver detta finns i utskicket även program för dagarna samt presentation av
inspirationsföreläsare.
Påverkanstorgsplatser
Under påverkanstorget kommer det att vara åtta olika påverkanstorgsplatser. Varje pass kommer
att genomföras fyra gånger så att du sammanlagt har möjlighet att delta på fyra olika pass. Före
årsmötet anmäler du dig till de pass du vill delta på genom att maila hanna.ekblad@imwseden.org
senast den 12 april. Är ni flera ombud och öppna deltagare från er förening är det bra om ni delar
upp er så att ni har möjlighet att täcka så många pass som möjligt.
Här kommer information om de olika påverkanstorgsplatserna:

1
2

Proposition = förslag från styrelsen
Motion = förslag från medlemmar
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Torgplats 1: Proposition 1 och proposition 2
Styrelsen lägger fram två propositioner till årsmöte. Proposition 1 – Ombudsfördelning till
årsmötet 2022 samt proposition 2 – Fråga om IM-medlemskap för volontärer och deltagare.
För mer information se propositionerna på sid 13–16.
Torgplats 2: Motion 2021:1 – Digitalt årsmöte vartannat år
För mer information se motionen samt styrelsens svar på sid 17–18.
Torgplats 3: Motion 2021:2 – Möjlighet för medlemmar att välja på vilket sätt IM
kontaktar dem
För mer information se motionen samt styrelsens svar på sida 19–21.
Torgplats 4: Hållbarhetsriktlinjer för IMs lokalföreningar.
Som ett resultat från en motion på årsmötet 2020 har det under det gångna året tagits fram
riktlinjer kring hållbar utveckling, som är tänkta som stöd i IMs lokala verksamheter. Riktlinjerna
har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från olika lokalföreningar med
en remissrunda till alla lokalföreningar. På detta påverkanstorg diskuterar vi dessa riktlinjer med
fokus på förankring och implementering. Hur praktiserar vi detta i vår dagliga verksamhet?
Riktlinjerna ser du som bilaga 2 till handlingarna.
Torgplats 5: Projektet IM Young
Under passet får vi höra direkt från de som är involverade i projektet om ungt engagemang, hur
man kan inkludera och involvera ungdomar inom civilsamhället och hur vi specifikt lockar
ungdomar till IM. Dessutom diskuterar vi vilka frågor ungdomar verkar vara mest intresserade av
idag och vilka kanaler de är bekväma med för att få ut sina budskap. Konkreta vägar att länka
lokalföreningar och ungt engagemang kommer att diskuteras. Sist men inte minst görs en analys
av hur coronapandemin påverkat unga personer – och hur vi tror vi kan motverka negativa
konsekvenser.
Torgplats 6: Årsredovisningen
Passet ger möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen till styrelsen och IMs ekonomichef.
Årsredovisningen ser du som bilaga 1 till handlingarna. Det kommer även att finnas en
presentation av årsredovisningen på YouTube.
Torgplats 7: Medlemsrekryteringskampanj – demokrati
IM har som målsättning att fördubbla antalet medlemmar till år 2023 Detta för att stärka IMs röst
i sakpolitiska frågor som demokrati, medbestämmande, social och ekonomisk inkludering och
jämställdhet. Som en viktig del i att uppnå detta ser vi en bred och omfattande
rekryteringskampanj under hösten 2021 fram till valet 2022 med kampanjstart 365 dagar före
valet. Vi vill höja blicken och sätta IM och dess medlemmar i ett större sammanhang – i ett
nationellt perspektiv som en stark och viktig bärare av den demokratiska rösten i vårt land. Här
spelar våra medlemmar och lokalföreningar en avgörande roll i genomförandet.
Vill ni vara med?
Frågor att fundera på inför detta påverkanstorg:
Hur jobbar din lokalförening med demokratifrågor på din ort?
5

Ser du en koppling mellan praktisk verksamhet som språkfika och läxhjälp och demokrati och
medbestämmande?
Är valet 2022 och dess utgång viktigt för civilsamhället och dess roll i Sverige?
Torgplats 8: Medlemsavgift för IM
IMs styrelse lägger fram ett förslag på medlemsavgift framåt. För underlag till diskussion och
beslut se sid 22.

6

IMs valberedning
IMs valberedning består idag av:
Tove Holmström, IM Linköping

till år 2022

Magnus Strand, IM Malmö

till år 2021

John Tumpane, IM Stockholm

till år 2021 - Öppen för omval

Birthe Müller, IM Malmö

till år 2021 - Öppen för omval

Anita Prins, IM Umeå valdes till valberedningen förra årsmötet men valde att avgå under året.
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 2021 till fyra–sex (4–6) ledamöter.
Det behöver komma in nomineringar till valberedningen. Personer som föreslås måste vara
tillfrågade. Nomineringsstopp är 16.00 på lördagen 24/4. Nomineringar skickas till
thomas.ericsson@imsweden.org. Nominera gärna redan före årsmötet.
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Ombudsförteckning
IM Stockholm

IM Nyköping

Marije Raedts

Viktoria Aspenberg

Ludwig Hedlund

IM Lund

Alaa Altayeb

Anna Lundberg

Patricia Patrick

Anna Steffen

Paula Friman

Inga-Lill Persson

Abdu Haj Ali

Eva Wallengren

IM Örebro

Titti Strömersten

Margareta Bratt

IM Växjö

Lisbeth Boberg

Märta Fredriksson

IM Malmö

Katarina Söderberg

Diana Panah

Birgitta Peters-Danielsson

Anton Bergdahl

IM Linköping

Ingrid Schaar

Ulla Kippel

Linnea Cimmergren

Gunilla Axelsson

Rebecka Stewart

Inger Persson

IM Göteborg

IM Umeå

Elin Gunnarsson

Darcia De Man

Mårten Losberg

Susanne Börjegren

Samir Kadic

Per Olov Ljung

Maria Schoeffler

Elin Åberg

Madeleine Skoglösa

IM Jönköping

Nina Wallgren

Ami Morheden

IM Falkenberg

Solveig Lönnervall

Hans-Anders Andersson

Inger Knutsson

Roger Karlsson
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Föredragningslista
Individuell Människohjälps (IM) 76:e årsmöte, 24-25 april 2021
Digitalt via Zoom och Suffra

1.

Årsmötesförhandlingarna öppnas.

2.

Val av mötesordförande.

3.

Godkännande av arbetsordningen, (sid 11).

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.

Uppföljning tidigare årsmötesbeslut.

10.

Information om påverkanstorg, besluts-, informations- och diskussionspunkter.

11.

IMs årsredovisning 1 januari - 31 december 2020, bilaga 1.

12.

Föredragning av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2020, bilaga 1.

13.

Fastställande av resultat- och balansräkning.

14.

Fråga om ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.

15.

Proposition 1: Ombudsföredelning till det nationella årsmötet 2022 (sid 13).

16.

Proposition 2: Fråga om IM-medlemskap för volontärer och deltagare (sid 15).

17.

Motion 2021:1 Digitalt årsmöte vartannat år (sid 17).

18.

Motion 2021:2 Möjlighet för medlemmar att välja på vilket sätt IM kontaktar
dem (sid 19).

19.

Fastställande av belopp för årsavgiften enligt § 3 i stadgarna (sid 22)

20.

Arvoderad ordförande, valberedningens förslag (sid 23).

21.

IMs valberedning.
Valberedningens arbete.
Föredragning av valberedningens förslag och presentation av de aktuella
kandidaterna.
Valberedningen föreslår årsmötet att fastslå antalet ledamöter 2021 till
en (1) ordförande, sju (7) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter (sid 24).
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22.

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

23.

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

24.

Val av styrelsesuppleant i IMs styrelse.
Valberedningens förslag (sid 25–26).

25.

Val av revisorer.
Valberedningens förslag (sid 26–27).

26.

Val av revisorssuppleanter.
Valberedningens förslag (sid 26–27).

27.

Val av valberedning.
Valberedningen förslår årsmötet att fastslå antalet ledamöter i valberedningen 2020 till fyra–
sex (4–6) ledamöter.

28.

Övriga frågor.

29.

Årsmötesförhandlingarna avslutas.
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Arbetsordning Individuell Människohjälps årsmöte 2021
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 bekräftelse i Suffra på
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.
2.
3.
4.
5.
6.

•

Presentation av punkten
Frågor
Presentation av eventuella andra förslag
Debatt med talarlista
Sammanställning förslag (propositionsordning)
Omröstning

Talarlistan regleras i Suffra där du sätter upp dig för att tala.
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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 röstning via Suffra och i andra hand
med acklamation (alla säger ja).
Det finns tre sätt att bryta mötet:
1. Ordningsfråga – t.ex. begäran om paus eller önskemål om förtydligande
från presidiet. Påkallas genom att begära ordningsfråga i Suffra.
2. Sakupplysning – kort upplysning som kan underlätta eller förkorta
debatten, får inte vara argumenterande. Påkallas genom att begära sakfråga
i Suffra.
3. Replik – endast som svar på tal för någon som känner sig personligt
påhoppad. Påkallas genom att begära replik i Suffra.
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 före mötet vilka diskussionsrum i Zoom de vill delta i.
Efter diskussionspassen startar ett yrkandepass där ombuden kan lägga nya yrkanden
utöver de beslutsförslag som är utskickade i årsmöteshandlingarna. Yrkanden skrivs i
Suffra och tas sedan upp i plenum. Yrkandestopp är 16.00 på lördagen.

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 Suffra.

Reservation
•

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

•

Val av personer till styrelse och revisorer sker genom att valberedningens förslag ställs
mot avslag.
Alla val sker i Suffra.
Person med flest röster väljs.

Val
•
•
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Proposition 1 – Ombudsfördelning till det nationella årsmötet 2022
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 2021 besluta om
vilken fördelningsnyckel som ska gälla för att ta fram antal ombud till årsmötet 2022. Detta är ett
beslut som kommer varje årsmöte. För beslut om ombudsfördelning till det nationella
årsmötet 2022 presenterar styrelsen härmed ett förslag på fördelning.
Underlag för beslut
Under flera år har IMs medlemsantal sjunkit och därmed har även lokalföreningarnas
ombudsantal till det nationella årsmötet minskat. Detta är en fråga vi behöver prata mer om
framåt, om IM ska fortsätta vara en aktiv medlemsorganisation får antalet medlemmar behöver vi
hitta vägar framåt för att rekrytera fler medlemmar. Vid årsmötet 2020 hamnade någon förening
under nivån på 100 medlemmar och hade därmed bara 1 ombud till årsmötet. Ursprungstanken
med de olika nivåerna var att motivera till medlemsrekrytering för att kunna nå en högre nivå.
Dock kan vi se att detta inte gett effekt och föreslår därför att sänka den första nivån, för att få 2
ombud till årsmötet, till 50 medlemmar. Detta då vi ser att möjligheten att delta i diskussionerna
på årsmötet många gånger kräver att det är två från en förening som kan prata ihop sig och föra
lokalföreningens talan. Har föreningen färre än 50 medlemmar anser vi dock att föreningen är för
liten för att kunna representeras av två ombud, framförallt med hänseende till de föreningar som
har över 100 medlemmar och också enbart två ombud.
I övrigt kvarstår tidigare föreningsmodell som tagits fram med grund i följande faktorer:
• Förhållande mellan stora och små föreningar (en stor förening ska inte ensam kunna rösta
mot övriga föreningar)
• 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
Förslag på fördelningsmodell till årsmötet 2022
Antal medlemmar
Mandat i grund enligt stadgar
50
200
300
500
700
900
1100
1300
1500

Antal ombud
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Styrelsens förslag till beslut
IMs styrelse föreslår att årsmötet 2021 beslutar:
Att anta den föreslagna ombudsfördelningsnyckeln för årsmötet 2022.
IMs styrelse genom

Lave Beck-Friis
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Proposition 2 – Fråga om IM-medlemskap för volontärer och
deltagare
Inledning
På årsmötet 2020 yrkade styrelsen att 1 fram till och vid nästa årsmöte ge utrymme för diskussion
kring obligatoriskt medlemskap och att 2 vid samma årsmöte fatta beslut om obligatoriskt
medlemskap för volontärer. Årsmötet biföll styrelsens yrkande.
Styrelsen har uppdragit åt styrelsens ordförande att föra samtal med lokalföreningarna för att få
underlag till en proposition från styrelsen till kommande årsmöte. Propositionen ska framläggas
för medlemmarna senast den sista november 2020.
Frågan om eventuellt obligatoriskt medlemskap för volontärer diskuterades på ordförandeträffen
den 8 oktober 2020 och under de s.k. erfarenhetsdagarna som avhölls den 24 och 25 oktober
2020.
Underlag för beslut
Den gemensamma uppfattningen synes vara det är önskvärt att volontärerna också är
medlemmar i IM. Däremot är uppfattningen mer splittrad när det gäller om man ska vara
tvungen att vara medlem i IM för att verka som volontär eller om det fortsatt ska bygga på
frivillighet att vara medlem i IM för volontärerna.
Argument för ett obligatoriskt medlemskap för volontärerna har bland annat varit att ett
medlemskap skulle ge volontärerna information och kunskap om vad IM gör och står för och att
sådan kunskap behövs för att kunna möta de krav som ställs på IMs volontärer. Ett medlemskap
skulle också förstärka samhörigheten mellan volontärerna och lokalföreningen i fråga.
Argumenten för fortsatt frivillighet är att det, framförallt för de större lokalföreningarna, skulle
vara svårt att administrera volontärarbetet med bl.a. kontroll om att volontärerna är och förblir
medlemmar i IM så länge de arbetar som volontärer. Vidare finns det personer som delar IMs
värdegrund och som vill arbeta för IM men av olika skäl inte vill vara medlem i en organisation.
IMs volontärer i Sverige är främst engagerade i integrationsarbetet men också i olika insamlingsoch försäljningsaktiviteter. När det gäller de senare aktiviteterna torde om inte alla så alla fall de
allra flesta vara medlemmar i IM.
Som medmänniska kan man engagera sig i IMs verksamhet på olika sätt såsom t.ex. bidra med
pengar, bidra med sin tid och/eller vara medlem. På IMs hemsida finns exempel på hur man
med sin tid kan engagera sig. Inte minst när det gäller integrationsarbetet är det viktigt att vi
fortsatt har många engagerade volontärer som står bakom IMs värderingar och handlingssätt. Det
är naturligtvis önskvärt att de också är medlemmar. Både nationellt och lokalt bör vi därför
uppmuntra volontärerna att bli medlemmar men att göra det obligatoriskt kan, förutom att ett
obligatoriskt medlemskap kan vara administrativt svårt att hantera, bli kontraproduktivt. Idag är
t.ex. många som via volontärbyrån kommer i kontakt med IM. Att då kräva att de redan från
början ska vara medlemmar för att hjälpa till kan medföra att IM går miste om i och för sig
duktiga volontärer.
En annan grupp som i en än större grad bör uppmuntras att bli medlemmar i IM är alla de
deltagare som deltar i de aktiviteter som lokalföreningarna anordnar runt om i Sverige. Ur
integrationssynpunkt skulle det naturligtvis vara bra om de genom ett medlemskap i IM får
komma in ett större sammanhang, att vara medlem i IM. Deras deltagande i aktiviteterna kan
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fördjupas till att bli ett aktivt medverkande i IMs integrationsarbete. Styrelsen ser därför gärna att
IM på olika sätt verkar för och uppmuntrar deltagare att också bli medlemmar i IM. Ett sätt
skulle kunna vara att erbjuda dem ett års gratis medlemskap. Frågan om sådant gratis
medlemskap bör utredas vidare.
Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att IM och lokalföreningarna fortsatt arbetar för att
volontärer också blir medlemmar i IM men att det ska bygga på frivillighet från volontärernas
sida och att IM på olika sätt ska uppmuntra deltagarna i de aktiviteter som IM anordnar att också
bli medlemmar.
Styrelsens förslag till beslut
IMs styrelse föreslår att årsmötet 2021 beslutar:
1. Att det inte ska vara obligatoriskt för volontärer att vara medlemmar i IM och att IM och
lokalföreningarna på olika sätt istället ska uppmuntra volontärerna att vara medlemmar
och verka för att de också blir medlemmar i IM.
2. Att IM och lokalföreningarna på olika sätt ska uppmuntra deltagarna i de olika aktiviteter
IM anordnar i Sverige att vara medlemmar i IM.

IMs styrelse genom

Lave Beck-Friis
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Motion 2021:1 – Digitalt årsmöte vartannat år
Förra årsmötet 2020 genomfördes helt via webben. Vi såg varandra endast på en skärm. Orsaken
var ju den pågående pandemin, inte ett fritt val. Men det fungerade och förmodligen var det
avsevärt billigare än de traditionella årsmötena med resor, hotell och festmiddag.
Givetvis är det viktigt att IM:s resurser används effektivt och att kringkostnaderna minimeras. Så
mycket som möjligt ska gå till det egentliga ändamålet.
IM Örebro föreslår därför att föreningens årsmöten genomförs som webbaserade
årsmöten med viss regelbundenhet. I första hand föreslår vi att årsmötet vartannat år sker
digitalt och vartannat år i traditionell form på plats någonstans. Men vi välkomnar även
en diskussion om att bara ha traditionellt årsmöte vart tredje år.
Den största fördelen med ett webbaserat årsmöte är redan nämnt: det är mindre kostsamt. Men
en annan tydlig fördel är att det är lättare tillgängligt för fler medlemmar.
Nackdelen är lika tydlig. Det är oerhört viktigt att träffas IRL, samtala och knyta kontakter. Så det
fysiska årsmötet måste fortsätta, men kanske inte varje år.
IMs lokalförening i Örebro yrkar därför på:
att IMs nationella årsmöte genomförs digitalt vartannat år.

IM Örebros lokalförening
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Styrelsens svar på motion 2021:1 – Digitalt årsmöte vartannat år
Bakgrund
2020 genomförde IM sitt första digitala årsmöte på grund av den pågående pandemin. Årsmötet
gick bra och blev betydligt billigare än ett fysiskt årsmöte. Med detta som bakgrund föreslår IMs
lokalförening i Örebro att årsmötet beslutar att IMs nationella årsmöte vartannat år ska
genomföras digitalt.
Styrelsens svar
Precis som motionärerna skriver tvingades IM 2020 att ställa om det planerade fysiska årsmötet
till ett digitalt sådant istället. Styrelsen upplever, precis som motionärerna, att det gick mycket bra
att genomföra årsmötet digitalt. Det visade sig att det också finns vinster med ett digitalt årsmöte.
Andra personer fick tillfälle att komma till tals. Medlemmar som har av olika anledningar har
svårt att vara med på fysiska årsmöten fick chansen att delta på lika villkor. Gruppdiskussionerna
fick en bra energi med stor delaktighet. Med den erfarenhet vi har, så här långt, kan vi se att den
ekonomiska kostnaden blir knappt en fjärdedel av den för ett fysiskt möte. Samtidigt finns det
givetvis stora vinster med att också träffas fysiskt, det är viktigt att den möjligheten fortfarande
finns kvar. Styrelsen menar att en blandning av fysiska och digitala årsmöten är det mest
inkluderande.
Med detta som bakgrund håller styrelsen med om att ett digitalt årsmöte vartannat år och ett
fysiskt årsmöte åren däremellan är en bra väg framåt.
IMs nationella styrelse föreslår årsmötet:
Att bevilja motionen i sin helhet.
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Motion 2021:2 – Möjlighet för medlemmar att välja på vilket sätt IM
kontaktar dem
Bakgrund:
Samhället digitaliseras i allt snabbare takt. Det senaste årets utmaningar med pandemin har gjort
att digitala lösningar än mer blivit en del av vår vardag. Under året har också IM tagit fram en
hållbarhetsstrategi där lokalföreningarna varit involverade.
Samtidigt kommer många brev och föreningens tidningar fortfarande med den traditionella
posten. En medlem som inte önskar dessa har ingen möjlighet att avstå och därmed bidra till att
spara på jordens resurser och minska på portokostnaderna. Med drygt 5000 medlemmar blir det
en påtaglig kostnad. Många stora organisationer har helt övergått till digital kommunikation och
slutat med utskick i tryckt form.
För att gå i linje med IM´s hållbarhetsstrategi och utgöra en långsiktig investering som
effektiviserar verksamheten yrkar därför IM:s Lokalförening Umeå på:
Att årsmötet ger IM i uppdrag att utveckla möjligheter för medlemmar att välja
kommunikationssätt – digitalt eller traditionellt via brev.
Styrelsen
IM Umeås Lokalförening
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Styrelsens svar på motion 2021:2 – Möjlighet för medlemmar att välja på vilket
sätt IM kontaktar dem
Bakgrund:
Samhället digitaliseras i allt snabbare takt. Det senaste årets utmaningar med pandemin har gjort
att digitala lösningar än mer blivit en del av vår vardag. Under året har också IM tagit fram en
hållbarhetsstrategi där lokalföreningarna varit involverade.
Samtidigt kommer många brev och föreningens tidningar fortfarande med den traditionella
posten. En medlem som inte önskar dessa har ingen möjlighet att avstå och därmed bidra till att
spara på jordens resurser och minska på portokostnaderna. Med drygt 5000 medlemmar blir det
en påtaglig kostnad. Många stora organisationer har helt övergått till digital kommunikation och
slutat med utskick i tryckt form.
För att gå i linje med IMs hållbarhetsstrategi och utgöra en långsiktig investering som
effektiviserar verksamheten yrkar därför IM:s Lokalförening Umeå på:
•

Att årsmötet ger IM i uppdrag att utveckla möjligheter för medlemmar att välja
kommunikationssätt – digitalt eller traditionellt via brev.

Styrelsens svar
IMs nationella styrelse gläds åt den ökade medvetenhet och ökade intresse för hållbarhet som
finns inom IM. Lokalföreningar har arbetat fram riktlinjer som ska fungera som stöd ute i
verksamheterna och IM centralt har antagit ett ramverk för IMs arbete inom hållbar utveckling.
Styrelsen ser det av absoluta vikt att IM ständigt tar steg och förbättrar oss inom detta område,
hållbarhet är inget som vi kan sätta på paus eller åt sidan, det måste finnas med i alla aspekter av
organisationens arbete. IM vill självklart också vara en attraktiv organisation när det kommer till
att ge medlemmar så mycket inflytande som möjligt över sitt medlemskap och hur deras kontakt
med organisationen ska se ut. Därför ligger denna motion helt i linje med den riktning som IM
vill ta.
IM arbetar ständigt med att utveckla rutiner och med att förbättra arbetssätt för att vara så
effektiva och resursmedvetna som möjligt. Utskick som görs ses över och packas på nya sätt för
att minska klimatpåverkan. Försök har gjorts med digitala utskick och kampanjer. Ett initiativ
som togs 2020 var en digital kampanj för att få medlemmar att förnya sitt medlemskap. Tyvärr
resulterade detta i minskat medlemsantal och det blev tydligt att vissa utskick lämpligen bör ske
via post eller motsvarande distributionskanaler. Det kan finnas vissa kampanjer, där risken är
extra stor att digitala utskick hamnar obesvarade långt ner i mailboxen. En förändring måste
sålunda göras med hänsyn till många olika faktorer och bedöma om och när IM är redo att ta
detta steg utan att riskera att det får negativa effekter på andra delar, som ex. tillväxt av
medlemsantal eller ökade kostnader i form av hantering.
IM styrelse delar i grunden motionärens syn att medlemmarna i högre grad bör kunna bestämma i
vilken form utskicken ska göras men styrelsen menar också att det kan finnas situationer där
avsändaren i detta fall IMs kansli bör - ur kommunikationssynpunkt - kunna vara fri i valet av
form för utskick till medlemmarna.
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IMs nationella styrelse föreslår årsmötet:
Att avslå motionen
Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utveckla olika kommunikationsvägar - digitalt och/eller
fysiskt- till medlemmarna där miljöaspekten alltid ska väga tungt.
Att styrelsen återrapporterar vilka förändringar som gjorts vid kommande årsmöte.
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Medlemsavgift 2021
Under året har avgiften för medlemskap inom IM diskuteras fram och tillbaka. Dels som en följd
av diskussionen om obligatoriskt medlemskap (se proposition 2), dels utifrån en oro för ett sakta,
men säkert sjunkande medlemsantal under senare år.
Vägen styrelsen valt i proposition 2 handlar om att vi ska jobba hårdare för att fler ska bli
medlemmar, men undvika obligatoriskt medlemskap. Vägen är uppmuntran till medlemskap där
lokalföreningarna har ett stort ansvar, men där lokalföreningarna också behöver stöd för att
bättre kunna kommunicera vikten av medlemskap. En grupp där det finns både potential för fler
medlemmar och där medlemskap kan erbjuda ytterligare en väg in i samhället är våra deltagare.
För att utöka antalet medlemmar och samtidigt bredda mångfalden, genom att göra fler deltagare
till medlemmar, vill vi göra det möjligt att vid särskilda undantag reducera avgiften för nya
medlemmar.
Som en del i att uppnå detta ser vi en bred och omfattande rekryteringskampanj under hösten
2021 fram till valet 2022. Anslaget i kampanjen skall vara att det är viktigt att bli medlem i IM för
att stärka IMs röst i sakpolitiska frågor som demokrati, medbestämmande, social och ekonomisk
inkludering, mänskliga rättigheter mm. Kampanjen är tänkt att kopplas till en tillfälligt sänkt
medlemsavgift. Kampanjmaterialet som tas fram blir ett stöd till lokalföreningarna i deras
medlemsvärvning.
För att kunna genomföra dessa satsningar föreslår styrelsen följande beslut angående
medlemsavgift till årsmötet:
”Årsmötet 2021 föreslås fastställa att medlemsavgiften skall vara oförändrad, dvs 100 kr, men
med möjlighet för styrelsen att under perioden 15 september 2021–14 september 2022 reducera
avgiften för nya medlemmar till 10 kronor avseende första medlemsavgiften för deltagare i IMs
olika aktiviteter i Sverige och/eller i samband med nyrekryteringskampanjer.”
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Till IMs årsmöte 2021

Förslag från IMs valberedning angående arvoderad ordförande
Det är 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.
Inför årsmötet 2021 anser valberedningen att arvodering till ordförande ska bibehållas på den
nivå som årsmötet fattade vid årsmötet 2020.
Bedömningen görs att en fortsatt arvoderad styrelseordförande skulle gynna IM, dess
medlemmar, grupper och lokalföreningar.
Därför föreslår valberedningen årsmötet att:
Ordförande ges en ersättning som uppgår till 10 000 kr i månaden fram till årsmötet
2022,
● Nytt beslut om ersättning till ordförande tas på årsmötet 2022.
●

2021-03-08
IMs valberedning
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Valberedningens förslag till IMs årsmöte 2021
Valberedningen föreslår årsmötet:
-

att fastslå antalet ledamöter 2021 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, omval av
suppleanter samt nyval av auktoriserade revisorer.

Ordförande
Nyval 1 år
Anders Kompass, f 1955, Snårestad
Anders Kompass har ett livslångt engagemang för mänskliga rättigheter och internationellt
utvecklingsarbete bakom sig. Anders är nyligen hemkommen till Skåne efter sitt senaste
internationella uppdrag som ambassadör under tre år i Guatemala med sidoackreditering i övriga
sex länder i Centralamerika. Ett uppdrag som är lite speciellt med tanke på att det var där han
1975 inledde sin internationella bana.
En röd tråd i Anders yrkesverksamma liv har varit kampen för mänskliga rättigheter. Anders har
bland annat arbetat för Diakonia i Centralamerika och på Sveriges ambassad i Mexiko City samt
på Utrikesdepartementet i Stockholm. I samband med fredsavtalet i El Salvador 1992 fick Anders
uppdraget att utforma FN:s stöd till fredsprocessen som chef för utvecklingsprogrammet UNDP.
Han har sedan jobbat på FN:s kontor för mänskliga rättigheter (OHCHR) i Colombia, Mexiko
och Guatemala och därefter som chef för ”fältarbete och tekniskt samarbete” huvudkontoret i
Genève. Tiden på FN avslutades under stor internationell uppmärksamhet efter att han anklagats
för att han på ett otillbörligt sätt hanterat uppgifterna om sexuella övergrepp i Centralafrikanska
republiken, utförda av militär personal under FN:s mandat. Men både en intern och en
oberoende extern utredning slog fast att Anders agerat helt korrekt. Anders valde ändå att sluta
sin tjänst på FN och flytta hem till Sverige.
Under sin tid som ambassadör i Guatemala har Anders även haft möjlighet att bekanta sig med
IM - en organisation som han alltid har tänkt gott om och som han tyckt utmärkt sig från andra
organisationer. Det har funnits en närhet, öppenhet och engagemang i IMs personal och aktiva
som Anders har känt igen sig i.
I Anders får IM en ordförande som är erfaren, kunnig och ödmjuk. Anders har alltid i sina
uppdrag eftersträvat en närhet till människorna han har mött. Han känner starkt för IMs
värdegrund. Anders går in i ordförandeskapet med energi och en vilja att fortsätta bidra i arbetet
för en mer rättvis och medmänsklig värld.
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Ordinarie ledamöter
Nyval 2 år
Nina Åxman, f 1985, Västerås
Nina Åxman är civilingenjör i Industriell Ekonomi (Lund) och har haft en internationell karriär
inom Bombardier och Sandvik. Hon har arbetat i flertalet länder och har stor erfarenhet från
Kina och Indien. Idag är Nina Vice President Global Operations på Sandvik Rock Tools, med
ansvar för 1 300 medarbetare i 10 länder.
2019 deltog Nina i ledarskapsutvecklingsprogrammet Ruter Dam. 2020 utsågs hon till
”Framtidens Kvinnliga Ledare” av Ledarna/WES. Nina är certifierad styrelseledamot
(Styrelseakademin) och är styrelseledamot i Sandvik Mining and Constructions enheter i Sverige
och Kina, samt Sandviks Utbildnings AB.
Nina om nomineringen:
”Jag har alltid haft ett stort socialt engagemang för en rättvisare värld och bidragit lokalt i
integrationsfrågor och som volontär på Stadsmissionen. IMs värdegrund är en perfekt matchning
för mig. Jag vill bidra med mitt engagemang samt mina kompetenser, erfarenheter och nätverk
från näringslivet för att stärka och utveckla IM. Det skulle kännas meningsfullt och jag hoppas ni
vill ge mig det förtroendet.”
Nina är 35 år, bor i Västerås och gillar att träna och vara ute i naturen – allra helst dyker hon med
hajar.
Omval 2 år
Gabi Björsson, f 1955, Stockholm, invald som ledamot 2019
Utbildad inom statsvetenskap, historia. Generalsekreterare för Afrikagrupperna mellan 2000 och
2017. Har haft rollen som viceordförande i IMs styrelse under senaste året.
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 inom mångfald & inkludering.

Suppleanter
Nyval 2 år
Josefin Daleskog f 1979, Årsta
Josefin har fil.kand. i socialantropologi och statsvetenskap och har sedan 2010 arbetat i olika
roller på temat migration och integration. Hon arbetade på IM mellan 2010-2015 som chef för
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Stockholmskontoret, och är idag regional strateg när det gäller flyktingmottagande i Stockholms
läns norra kommuner.
Josefin har arbetslivserfarenhet från statlig, kommunal och idéburen sektor och ett stort
engagemang för de frågor IM jobbar med internationellt. Joesing har fälterfarenheter från två av
de regioner där IM verkar; Indien som IM-volontär 2004, och Palestina som ekumenisk
följeslagare inom följeslagarprogrammet EAPPI 2019-2020. Hon har ett långt engagemang inom
IM bakom sig; som anställd, som volontär i Sverige och utomlands och som ledamot i IM
Stockholms lokalförening samt IMs valberedning.
Josefin vill bidra till styrelsens arbete med sin erfarenhet av IM som rörelse, sitt stora engagemang
för och kunskap om integration, inkludering och delaktighet som IM arbetar med i Sverige.
Josefin ser också fram emot att bidra med sitt engagemang för de frågor IM arbetar med
internationellt och sitt intresse för kommunikation civilsamhällets förutsättningar.

Befintliga ledamöter i styrelsen
Ordinarie ledamöter
Reza Javid, F 1986, Skövde, invald 2018
Helene von Wachenfelt, f 1971, Höör, invald 2020
Christer Sjölund, f 1952, Linköping, invald 2019

Suppleanter
Karin Andersson, f 1980, Malmö, invald 2018

Inkallelseordning suppleanter:
1. Karin Andersson, 2. Josefin Daleskog 3. Vakant

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.
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Förtroendevald revisorssuppleant
Omval 1 år
Gunilla Axelsson, f1947, Linköping
Gunilla har en lång arbetslivserfarenhet inom bank- och finans där hon har arbetat både inom
bankväsende och som kreditchef inom näringslivet. Gunilla sitter i styrelsen i IMs lokalförening i
Linköping.

Auktoriserad revisor
Omval 1 år
Auktoriserad revisor,
KPMG AB
Revisionsbyrå med stor erfarenhet och vana av idéburna sektorn och att vara revisorer åt
organisationer likt IM.

Auktoriserad revisorssuppleant
Omval 1 år
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. För information om den sittande styrelsen, se IMs hemsida,
www.imsweden.org
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