
Årsmöte IM Lunds lokalförening  (Digitalt) 

Onsdagen den 16/2 2022 kl.18.30  

 

Dagordning: 

1) Årsmötets öppnande 

2) Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

4) Fastställande av röstlängd 

5) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

6) Godkännande av dagordning 

7) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport 

8) Revisorernas berättelse 

9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10) Verksamhetsplan och budget för 2022 

11) Behandling av propositioner och motioner 

12) Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter 

13) Val av ordförande 

14) Val av övriga ledamöter och suppleanter 

15) Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant 

16) Val av valberedning 

17) Val av ombud till det nationella årsmötet 

18) Övriga frågor 

19) Årsmötets avslutande 

 

Efter årsmötet berättar IM:s förste vice ordförande Gabi Björsson som nu tagit 
över ordförandeklubban efter Anders Kompass om vad som är på gång inom IM. 
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Verksamhetsberättelse för 2021 

IM Lunds lokalförening 

Styrelse: 

Ordförande: Inga-Lill Persson 
Vice ordförande: Jan Eric Andersson 
Sekreterare: Ingela Tordenmalm 
Kassör: Anna Lundberg 
Ledamot: Anna Steffen 
Ledamot: Titti Strömerstén 
Ledamot Boel Olsson 
Suppleant: Birgitta Rosén 
Suppleant: Katharina Lenze 
Suppleant: Lisbeth Henning 
 
Revisorer: 
 
Ordinarie: Rolf Persson 
Suppleant: Birgit Segner 
 
Valberedning: 
 
Ann Entell 
Agneta Gardner-Narhagi 
Gunilla Ekman Bengtsson 
 
Ombud till nationella årsmötet: 
 
Ordinarie: Inga-Lill Persson 
Ordinarie: Anna Lundberg 
Ordinarie: Titti Strömerstén 
Ordinarie: Eva Wallengren 
Ordinarie: Anna Steffen 
 
Reserv: Agneta Gardner-Naraghi 
Reserv: Birgit Segner 
 
Firmatecknare: 

Ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig. 

 

10 protokollförda styrelsemöten har hållits under året. 7 digitala och 3 fysiska möten. 

Lokalföreningen har drygt 100 volontärer som arbetar inom våra olika verksamheter. 

Lokalföreningen har erhållit ett anslag på 29.157 kr från IMs huvudorganisation. Vår ekonomi är 
god. 
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Verksamheter: 

Språkfika tisdag och torsdag.   

Som de flesta av våra verksamheter har vi stått på paus under våren pga. coronapandemin. Språkfika 
startade upp den 5 oktober på tisdagar 13–15 i IOGT:s lokaler på Bantorget 5. Vår förening är med i ett 
nätverk för språkcaféer i Lund. Detta nätverk har träffats vid några tillfällen under året. De flesta 
språkcaféerna har varit igång med fysiska träffar under hösten. Det har dock varit lite trögt med 
verksamheten i början, eftersom det tar tid att sprida till berörda att vi träffas fysiskt igen. Volontärerna 
i både tisdags- och torsdagsgruppen har haft träffar utomhus under nedstängningen för att underlätta 
återgången till fysiska träffar med svensk språkträning. Under hösten har det bara varit en 
språkfikagrupp, på tisdagar, och vi får se till våren om vi kan utöka även till torsdagar. 

Efter ett inspirationsmöte i mars 2021 med IM:s lokalföreningar startade IM Lunds lokalförening ”Digital 
språkvän” efter Göteborgs modell. Vi vill ge nyanlända en ytterligare möjlighet att träna sin svenska. Via 
annonsering på IM::s hemsida och på Volontärbyrån fick vi intresserade volontärer och på olika andra 
vägar hittade deltagare till oss. När volontärer och deltagare efter anmälan fått kontakt bestämde de 
genom vilken teknik de ville höras. Vi har nu ett tjugotal fungerande kontakter och kommer att fortsätta 
med denna verksamhet trots att Språkfika startat – det är ett komplement till de fysiska gemensamma 
träffarna. 

 

IM-tian. 

IM-tians verksamhet var begränsad under våren pga. Coronapandemin. Butiken öppnade fullt ut igen 
efter sommaren. I oktober togs även restriktionerna med begränsat antal kunder i butiken bort. Övriga 
åtgärder för att minimera smittspridningen kvarstår. 

IM-tian deltog aktivt i IM:s Medlems- och demokratikampanjs uppstart den 11 september. Några nya 
volontärer har tillkommit under hösten, fler behövs. För närvarande är vi 31 volontärer.  

Våra kunder informeras, med hjälp av anslag i butiken, om vart intäkterna från IM-tian går. Försäljning 
inbringade, trots reducerad verksamhet, 265 800 kr. Efter avdragen hyreskostnad och övriga kostnader 
har resterade 161 612 kr fördelats till olika projekt i världen. 

Samarbetet med Arbetsprövning på Socialförvaltningen fortsätter. De förser oss med färdigsydda kassar 
till försäljning i butiken. Det mesta av de textila varor som inte säljs eller är defekta skickas till Textil 
Recycling, som är ett socialt företag i Arlöv. Utsorterade barnkläder lämnas till Human Bridge och 
kommer till användning på andra ställen i världen. 

Vår Facebook-sida har i dagsläget 299 följare. Julmarknaden ställdes åter igen in pga. Coronapandemin. 

 

Flyktinggruppen. 

1) Vänskapa, som initierades av IM Lund i april 2016, är ett program där etablerade svenska personer 

eller familjer engagerar sig i att träffa nyanlända ensamkommande ungdomar eller familjer för att göra 

vardagliga saker tillsammans. 

Under 2021 har de flesta konstellationer fortsatt att hålla kontakten i mån av möjlighet under 

pandemin. Något aktivt sökande efter nya värdfamiljer har inte förekommit under 2021.  En del 

nyanlända personer, som vi träffat i våra andra aktiviteter, önskar få hjälp att förbättra sin svenska i lite 

snabbare takt än vad som sker nu. De önskar därför att få en språkkompis. Vi har därför lyckats förmedla 

sådana kontakter i flera fall och ytterligare några nya startar efter jul. 

Några stora informationsmöten eller möten för erfarenhetsutbyte har tyvärr inte kunnat hållas under 

2021. 
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2) Läxhjälp för vuxna kvinnliga SFI-studenter. I början av oktober kunde vi glädjande nog återstarta vår 

läxhjälp och språkträning på väster i Lund. Intresset är stort, eftersom SFI-undervisningen skett digitalt 

under en lång tid och de nyanlända tycker att det har känts svårt. 

Till vår hjälp har vi tre studentskor från UNICEF. De finns där för att leka med eventuella medföljande 

barn. Eftersom det inte har kommit så många barn ännu så har de hjälpt till med läxläsningen. Flickorna 

är mycket engagerade och duktiga pedagoger och vi IM-volontärer uppskattar dem mycket. 

Vi har tillgång till en hyresgästförenings lokaler helt gratis. 

Läxhjälp. 

Den fysiska läxhjälpen på de två skolor som vi brukat vara på, Östra Torn- och Fågelskolan, har på grund 

av pandemin varit helt inställd. Å andra sidan har den digitala läxhjälpen varit igång hela året under 

terminstid. Mellan sex och åtta volontärer har bemannat den hemsida vi skapade i början av pandemin, 

imlaxhjalp.org. Antalet elever som utnyttjat tjänsten har successivt ökat och dessa kommer från hela 

Skåne, både högstadie- och folkhögskoleelever. Bristen på volontärer har gjort att vi under andra 

halvåret tvingats minska ner öppethållandet från fyra till två dagar i veckan, men då är det i stället desto 

fler elever som besökt sidan. 

Samtals- och Hantverksgrupperna. 

Vår verksamhet bedrivs i två grupper som träffas onsdag respektive fredag på kommunens träffpunkt 

Arkivgatan. Under hela vårsäsongen 2021 låg verksamheten nere på grund av coronapandemin. Först 

fram i september och oktober kunde vi sätta igång igen. De flesta av de tidigare deltagarna har 

återkommit samt även några nya har anmält intresse. 

Det främsta syftet med våra träffar är att arbeta praktiskt med olika former av handarbete och i 

anslutning till det utveckla deltagarnas förmåga att använda svenska språket. Vi fyller också en viktig 

social funktion och hjälper till med råd och stöd vid behov. Eftersom vi arbetar praktiskt med att sticka, 

virka, sy, brodera brukar vi sälja våra alster på IM:s julmarknad. Före julen 2019 sålde vi även på 

träffpunkten överblivna alster efter IM:s julmarknad. Vi har nu ingått ett avtal med träffpunkten att vi 

ska ha både en liten julbasar och en påskbasar i deras lokaler, och det kommer vi att genomföra.  

 
RådRum. 

Sedan mitten av september driver lokalföreningen ett RådRum i samarbete med Eos-Cares i lokaler som 

basketklubben Eos ställer till förfogande. Volontärerna som arbetar i rådgivningen genomgår en 

utbildning innan man kan börja. Ett tiotal volontärer med svenska, arabiska och dari som modersmål har 

en gång i veckan under hösten tagit emot tio besökare vid varje pass om två timmar. Alla är IM-

volontärer men de flesta som har utländsk bakgrund har rekryterats genom Eos-Cares medan de 

etablerade svenskar som engagerat sig har oftast hittat till RådRum via IM. Behovet av stöd och hjälp i 

stort och smått för nya svenskar är enormt men de typiska ärendena som besökarna får hjälp med gäller 

asylfrågor, att hitta arbete och frågor kring försörjningsstöd. 

 

Teaterprojektet “Öppna hjärtan - Kalla handen”.  

Under hösten har arbetet med att producera en teaterföreställning med namnet “Öppna hjärtan - Kalla 

handen” pågått. Repetitioner började i september med såväl ensamkommande ungdomar som svenska 

vuxna och unga, samtliga amatörer. Initiativet kommer från Agneta Idbohrn, som också skrivit och 

regisserar pjäsen. Handlingen bygger på autentiska berättelser från ensamkommande ungdomar från 

Afghanistan och från människor i Sverige som har engagerat sig för dem. Pjäsen börjar och slutar i 

Sveriges riksdag vilket sätter de enskilda berättelserna i ett politiskt sammanhang. Pjäsen kommer att 
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spelas under april och maj 2022 på sju orter i Lund med omnejd med final i samband med IM:s 

nationella årsmöte som hålls i Lund. 

Huvudmålgruppen är politiker men allmänheten kommer också få möjlighet att se uppsättningen. 

Projektet finansieras genom IM:s Civil Society Fund. 

 

Aktiviteter under året: 

2021 har varit ett mycket annorlunda år för IM och hela världen pga. av coronapandemin. De flesta av 

våra styrelsemöten genomfördes digitalt och så blev det även med vårt årsmöte och det nationella 

årsmötet. De flesta verksamheterna har stått på paus under våren. Tyvärr har vi inte uppnått målet att 

ha fysiska medlemsmöten, men hoppas på bättre möjligheter nästa år. Vi har dock nått medlemmarna 

genom ett Medlemsbrev i november. 

Lokalföreningens årsmöte avhölls den 18 februari. IM:s generalsekreterare Martin Nihlgård 

presenterade mottagaren av IM:s pris till Britta Holmströms minne 2020, Kent Wisti från Lund som 

delgav deltagarna en del av sina tankar kring Livet. 

Det nationella årsmötet ägde rum digitalt den 24–25 april där IM Lunds lokalförening representerades 

av 5 ombud.  

”Lund lyser”, i samarbete med Lunds kommun och Svenska Kyrkan i Lund genomfördes den 30 

november trots pandemin med ett fackeltåg från Grand hotell till Domkyrkan. Arrangemanget filmades 

för IM:s räkning och det uppmärksammades med en artikel i Skånska Dagbladet.  

IM:s traditionella julmarknad kunde inte genomföras. Inte heller festen för alla volontärer som tack för 

allt nedlagt arbete och engagemang under året. 

Medlemsrekryterings- och demokratikampanj 2021–2022 som IM genomför har vår förening deltagit i 

den 11 september då det var kampanjstart. Några av våra volontärer utgick från IM-Tians butik och gick 

ut på stan för att värva medlemmar och informera om IM. 

Den 11 oktober var det Internationella flickadagen, där flickors särskilt utsatta situation runt om i 

världen uppmärksammades. Några IM volontärer deltog vid en manifestation på Stortorget i Lund. 

 

Lund den 20 januari 2022 

 

 

Inga-Lill Persson   Jan Eric Andersson 

 

Ingela Tordenmalm   Anna Lundberg 

 

Anna Steffen    Titti Strömerstén 

 

Boel Olsson     







VERKSAMHETSPLAN IM LUNDS LOKALFÖRENING 2022 
 
 
Läxhjälp på Fågelskolan och Östratornskolan 

Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter, fortsätter den fysiska läxhjälpen 
på Fågelskolan och Östratornskolan. 

Budget: 4.000 kr (Ritplattor, frukt, fika) 

 
 
Digital läxhjälp på distans 

Som ett komplement till den fysiska läxhjälpen i Lund fortsätter vi den läxhjälp på distans 
som påbörjats under 2020. Ambitionen är att erbjuda denna läxhjälp till alla högstadieskolor i 
Lund och Malmö, SPRI och Folkhögskolor i Skåne. En ny plattform, som finansierats av 

Lunds Barnhemsfond tas i bruk. 

 
RådRum 

Lokalföreningens samarbete med Eos Cares fortsätter, dvs de båda organisationernas 
volontärer bemannar rådgivningen i Eos-hallen under ledning av lokalföreningen. 

Budget: 5.000 kr 

 
Teaterprojektet 

Teaterprojektet “Amnesti Nu” avslutas i samband med IMs Nationella årsmöte i maj. Ett 

tiotal föreställningar med svenskfödda och utlandsfödda amatörskådespelare kommer att 
genomförs på olika scener i Lund och Malmö med lokalpolitiker som huvudmålgrupp. 
Projektet finansieras av särskilda medel från IM, Civil Society Fund. 60.000 kr handhas av 
lokalföreningen. 

 

Läxhjälp för kvinnor som studerar på SFI 

Under hösten 2019, hela 2020 och våren 2021 har läxhjälpen pausat på grund av 
Coronaepidemin.  De kvinnor som vi närmast vänder oss till bor i moduler i Värpinge. Enligt 
uppgift sker en stor in och utflyttning i detta område. För att kunna starta upp läxläsningen 
under hösten 2021 och sedan fortsätta under 2022, måste vi starta med att undersöka hur stort 
intresset för läxläsning är. Vi kan också erbjuda barnpassning och eventuellt läxläsning för 
barn i låg och mellanstadiet i samarbete med volontärer från Unicef. Vi kommer att bedriva 
läxläsningen i en lokal på Örnvägen alldeles intill det gamla biblioteket varje tisdag mellan 
16.30 och 18.00. 

 
Budget: 1.000  kronor. 
 

IM-tian 

IM-tians verksamhet fortsätter som tidigare (med fullt öppet), men följer föreskrifterna för 
Coronapandemin. Är det möjligt ur smittskyddshänseende, planerar vi att delta i 
julmarknaden. 



Vårt arbete med att hitta olika vägar för att nå en större kundkrets fortsätter. För att bli mer 
kända och kunna öka vår försäljning finns en egen Facebook-sida, där vi lägger upp bilder på 
lite speciella saker vi får in. 

Budget (kostnader) för IM-tian i Lund, 2022  (separat budget) 
 

Verksamhet Kostnader Specifikation  Summa 

IM-tian Hyra 
 

101 000 
 

Kontokortsavgift 
 

3 500  
Interna kostnader kaffe, kakor, hygienart, o 

dyl. 
2 700 

 
Julmarknad lokalhyra, transport 5 000  
HSB, underhåll, 
nya installationer 

Underhåll, nya 
installationer 

5 000 

Totalsumma 
  

117 200 

 

  

Språkfika – tisdag och torsdag 

Under år 2022 planerar vi att vår verksamhet att finnas på IOGT-huset, Bantorget 5 i Lund 
som tidigare. 

Under 2020 hade vi fysisk språkfika endast fram till 11 mars. Därefter hade vi tyvärr ingen 
organiserad fysisk språkfika under 2020 på grund av pandemin. 

Under mars 2021 startades det formellt upp en verksamhet som vi kallar ”Digital språkvän” 
efter ett inspirationsmöte med bl.a. Göteborgs lokalförening som drev en sådan. Under våren 
2021 växte denna aktivitet att omfatta runt 20 volontärer och lika många deltagare. Denna har 
fallit väl ut så det är tänkt att den ska fortsätta även under 2022 och gärna växa även när den 
fysiska verksamheten kan komma i gång. Enkel vardagssvenska står i fokus.  

Förhoppningsvis kan vi ha startat de fysiska träffarna under hösten 2021 med fortsättning 
2022 om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter det. De planeras att bedrivas på 
samma sätt som under 2019. 

Genom affischer och genom information på IM:s hemsida blir vår verksamhet känd. Alla 
språkcaféer i Lunds kommun är aktiva i ett nätverk som träffas två gånger om året och som 
också uppdaterar en språklista. Språklistan ger information om var de olika språkcaféerna 
finns och om veckodag och klocktid. Särskilt för nyanlända ger språklistan värdefull 
information.   

Budget: 20.000 kr. 

 
Flyktinggruppen. 

1. Vänskapa kommer att fortsätta som tidigare. Tyvärr har kontakterna mellan familjerna 
under 2020 och 2021 mestadels skett via telefon eller nätet. I de flesta fall har 
kontakterna dock kunnat bibehållas. Några nya konstellationer har inte formats under 
denna tid.          
De flesta nyanlända familjer som vi har haft kontakt med bor eller bodde i modulerna på 
väster. Enligt uppgift sker en stor in- och utflyttning där. Vi får därför nu under hösten 



kontakta de boende i området och undersöka vilka behov av kontakter med de svenska 
familjer som finns. Därefter ämnar vi att med hjälp av Volontärbyrån intressera svenska 
familjer att bli vänskapafamiljer. 

2.  Läxhjälp kommer att erbjudas på individuell basis. Detta innebär att en flyktingfamilj 
kopplas till en svensk volontär som träffar familjen en eller två gånger i veckan för 
läxläsning och samtal. Tid och plats kommer man själva överens om.   

3.    Vi avser att samla alla svenska familjer och läxhjälpsvolontärer för ett erfarenhetsutbyte 
våren 2022.                                                                                                                                                                                                             

 Budget: 29.000 kronor. 
 

 
Hantverksgruppen onsdag och fredag: 

Vår verksamhet är förlagd till en lokal i kommunens träffpunkt Arkivgatan. Vi är två grupper 

som träffas onsdag eftermiddag respektive fredag förmiddag. Vi brukar arbeta med olika 

hantverk och planerar att fortsätta sticka, virka, sy, brodera med mera. Det vi tillverkar säljer 

vi på IM:s julmarknad, men under 2022 kommer vi även att ha viss försäljning på Arkivgatan, 

både till påsk och jul. Personalen på Arkivgatan önskar någon form av avtal med de grupper 

som lånar deras lokaler, och därför har vi kommit överens om att vi ska ha en del försäljning 

där.  

En viktig del av vår verksamhet är samtalen med strävan att utveckla deltagarnas förmåga att 

uttrycka sig på svenska. Om möjlighet finns gör vi också gärna ett lämpligt studiebesök.  

Budget: 8.000 kr 

 

Lund lyser, en manifestation för medmänsklighet och mot rasism planeras att genomföras 
tillsammans med Lunds kommun och Svenska kyrkan den 30 november. 

Budget:  20.000 kr 

 

Medlemsmöte vår och höst samt årsmöte planeras att genomföras som tidigare år. 

Budget: 12.000 kr 

 

Volontärfest: 

Budget: 6.000 kr 

 

Lund den 24 september 2022 

 

 

Styrelsen för IM Lunds lokalförening 

 
 



Aktivitet/konto Budget

15 Vänskapa (familj och ensamkommande)

6610 Extern aktivitet ex fika, sport, julfest 21 000

6611 Intern aktivitet ex utbildning 8 000

Totalt 29 000

16 Rådrum

6110 Material mm 5 000

Totalt 5 000

20 Språkfika - tisdag

5010 Hyra lokaler 7 000

6110 Material, böcker, kopiering mm 1 000

6610 Extern aktvitet ex utflykt plus resa 1 000

6611 Intern aktivitet ex fika 1 000

Totalt 10 000

30 Språkfika -torsdag

5010 Hyra lokaler 7 000

6110 Material, böcker, kopiering mm 1 000

6610 Extern aktvitet ex utflykt plus resa 1 000

6611 Intern aktivitet ex fika 1 000

Totalt 10 000

40 Samtals- o hantverksgruppen fredagar

6110 Material 2 000

6610 Extern aktvitet ex utflykt plus resa 1 000

6611 Intern aktivitet ex fika 1 000

Totalt 4 000

41 Samtals- o hantverksgruppen onsdagar

6110 Material 2 000

6610 Extern aktvitet ex utflykt plus resa 1 000

6611 Intern aktivitet ex fika 1 000

Totalt 4 000

50 Läxhjälpen

6110 Material, kopiering 5 000

Totalt 5 000

60 Övriga kostnader

5811 Reskostnader volontär 1 000

Totalt 1 000

70 Volontärmöten

7631 Julfest för volontärer 6 000

Totalt 6 000

71 Årsmöte IM Lunds lokalförening

IM  Lunds lokalförening budget 2022



7632 Fika, present föreläsare 2 000

5010 Hyra lokal 2 000

Totalt 4 000

72 Medlemsmöte vår och höst

7633 Fika, present föreläsare 4 000

5010 Hyra lokal 4 000

Totalt 8 000

80 Styrelsen

6110 Bankavg, kopiering, pärmar mm 1 000

6110 Bokföringssystem 3 000

6611 Fika, styrelsemöte 1 000

Totalt 5 000

88 Lund lyser 20 000

Totalt 20 000

Intäkt 2021

90 Civil Society Fund 60 000

Totalt 60 000

Total kostnads budget 171 000



Valberedningens förslag till styrelse 
för IM:s lokalförening i Lund 2022

Ordförande
Inga-Lill Persson    omval 1 år   IM

Ordinarie ledamöter
Ingela Tordenmalm    omval 1 år   Språkfika tisdag
Anna Steffen     återstår 1 år   Flyktinggruppen
Anna Lundberg    omval 2 år   Flyktinggruppen
Titti Strömersten    återstår 1 år   Flyktinggruppen
Lina Philipsen    nyval 2 år   IM-tian
Elias Ebbeståhl    nyval 2 år   Läxhjälpen

Suppleanter
Birgitta Rosén    omval 1 år   Flyktinggruppen
Elisabeth Ledwon    nyval 1 år   Språkfika torsdag
Lisbeth Henning    omval 1 år   Hantverksgruppen

Revisorer
Ordinarie Rolf  Persson   omval 1 år
Suppleant Birgit Segner   omval 1 år

Valberedningens förslag till ombud för årsmötet 2022
Ordinarie
Inga-Lill Persson, ordförande
Ingela Tordenmalm, Språkfika tisdag
Lennart Alkskog, Flyktinggruppen
Titti Strömersten, Flyktinggruppen
Anna Steffen, Flyktinggruppen
Birgitta Rosén, Flyktinggruppen

Reserver
Birgit Segner, revisor
Ann Entell, IM-tian

Lund 2022.01.20
Gunilla Ekman Bengtsson, Agneta Gardner-Naraghi, Ann Entell
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