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Välkommen till  
IM:s årsmöte nr 77
Årets tema: demokrati

Kära medlem,

Det är en ära att snart få hälsa dig välkommen till IM:s årsmöte 2022 i Lund! Under 
två spännande dagar ska vi lyssna på och lära av varandra, diskutera och fatta beslut. 
Vi ska utöva föreningsdemokrati! En rättighet som i allt högre grad begränsas runt 
om i världen. Människors möjlighet att organisera sig och göra sina röster hörda får 
allt mindre utrymme på många håll. Pandemiåren har ytterligare bidragit till den ne-
gativa utvecklingen. Temat för årets möte är därför demokrati. Det beslutades redan 
innan Rysslands invasion av Ukraina. Detta våldsamma krig är ett tydligt bevis för 
antidemokratiska krafters hot i världen.  

Därför känner jag mig stolt och tacksam att vara en del av IM. En organisation som 
så tydligt står upp för människor rättigheter, bidrar till att stärka civilsamhället och 
därmed bidrar till att stärka demokratin. En organisation som ger möjlighet att vara 
en del av en positiv motkraft.

På årsmötet kan vi tillsammans fundera på hur IM kan bli ännu bättre och starkare. 
Låt oss använda dagarna i Lund till att diskutera och besluta, uppmuntra och utmana 
varandra. Låt oss praktisera demokrati för en medmänsklig framtid!  

Varmt välkommen!

/Gabi Björsson, IM:s ordförande 

IM har arbetat i Ukraina i flera  
år och stöttar våra partners i den 
akuta krisen. I Ivano-Frankivsk i 
västra Ukraina bistår vår partner 
Stan människor som flyr undan 
kriget. ”Det kommer folk som inte 
har ätit på tre dagar”, berättar Stans 
volontärer, som arbetar dag och 
natt med att dela ut mat, ge barnen 
godis och berätta för de flyende var 
det går att få tak över huvudet. 
Foto: Maxim Soluduk/Stan



IM:s årsmöte 2022  4

Program

Lördag 7 maj

09.00 – 11.00  Mötesbyrån är öppen och fika är framdukad.  
Kom gärna och mingla!

11.15 – 11.30  Inledning av Philip Sandberg, kommunstyrelsens  
ordförande i Lunds kommun

11.30 – 12.30  Årsmötet öppnas 
12.30 – 13.30  Lunch 

13.30 – 16.30  Årsmötet återupptas med fortsatt förhandling  
samt påverkanstorg 

16.30 – 17.00  Paus 

17.00 – 18.00  Teaterföreställningen Öppna hjärtan – Kalla handen,  
ett projekt som drivs av IM Lund. Mer information hittar du 
här imsweden.org/oppnahjartan
OBS! Du som är anmäld till årsmötet behöver inte boka  
biljett till förställningen, den är redan bokad.  
Sprid gärna information om föreställningen i ditt nätverk. 
Den spelas även på andra ställen runt om i Skåne under  
april och maj månad. 

19.00  Middag (även denna intas på Scandic Star) 

Söndag 8 maj

08.30 – 09.30  Inspirationsföreläsning med Aina Gagliardo från  
organisationen HelaMalmö

09.40 – 12.30  Årsmötesförhandlingarna återupptas med paus för fika

12.30 – 13.30  Lunch

14.00 – 15.00  Rundvandring i Lund för dem som har anmält sig.  
IM Lunds second hand-butik IM-tian på Spolegatan 10 A  
har öppet för besök 14.00–16.00
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Registrera dig vid ankomsten

Mötesbyrån (där du får namnskylt, röst-
kort med mera) öppnar kl 9.00 och kom-
mer att vara placerad i foajén på Scandic 
Star. Här får du din namnskylt samt ditt 
röst- och/eller talarkort beroende på 
vilken funktion du har på mötet. 

Checka in på hotellet

Hela mötet kommer att vara på Scandic 
Star och det är även här du som angett 
i anmälan att du vill ha boende kommer 
att bo. Vi har bokat rum till dig så du 
checkar in i Scandics reception när du 
anmäler till årsmötet. 

Boka din resa själv

Tänk på att du behöver ordna din resa  
till årsmötet själv. Res så hållbart som 
möjligt, både med tanke på miljö och 
ekonomi. Efter årsmötet skickar du  
kvittot på din resa tillsammans med  
reseersättningsblankett till  
hanna.ekblad@imweden.org

Ta dig till hotellet

Hotellet ligger en bit utanför Lunds stads- 
kärna. Kommer du med bil finns det en 
stor parkering utanför hotellet där det 
är gratis att stå. Dock är den till för alla 
hotellets gäster så det går inte att garantera 
plats. Vid bilåkande, tänk på att försöka 
samåka så mycket som möjligt. 

Kommer du med tåg kan du ta buss från  
Lunds centralstation till hotellet. Ta region-  
buss 160 eller stadsbuss 3 så kommer du  
så nära det går (se bilden nedan). Du kan 
själv söka din resa på skanetrafiken.se 
Skriv in Scandic Star som resmål så kom-
mer det upp. Observera att det endast 
går att betala med kort på bussen  
(ingen kontanthantering). Om du reser 
med Öresundståg gäller din tågbiljett  
även på bussen. 

Har du några frågor om resan går det  
bra att kontakta någon av förenings- 
utvecklarna så får du hjälp. 

Praktiskt om mötet 
Årsmötet äger rum 7–8 maj på Scandic Star på Glimmervägen 5 i Lund.  
För 77:e gången samlas IM:s medlemmar för att diskutera viktiga frågor  
och fatta beslut som rör organisationens framtid. 
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Årsmöteshandlingarna

Här i handlingarna hittar du, förhoppningsvis, all viktig information för att det ska bli 
ett så bra och givande möte som möjligt för alla. För god förberedelse är det därför 
viktigt att ha läst igenom handlingarna innan mötet och gärna diskuterat dem med 
andra ombud från föreningen. 

Förutom praktisk information om själva mötet, information om hur ett årsmöte går 
till och schema för dagarna består handlingarna även av ett antal dokument som är 
grunden för själva mötet och de beslut som ska fattas. Nedan är en lista på vilka  
dokument detta är och vad de innebär. 

• Årsmötesskola – hur fungerar ett årsmöte 
• Information om de olika påverkanstorgsplatserna under mötet 
• IM:s valberedning – information om valberedningen och dess arbete 
• Ombudsförteckning – lista på valda ombud som representerar  

IM:s elva lokalföreningar på mötet 
• Föredragningslista – detta är dagordningen för mötet
• Arbetsordning 
• Proposition1 1 och proposition 2
• Motion2 2022:1, 2022:2 och 2022:3 samt styrelsens svar på motionerna
• Valberedningens förslag kring arvoderad ordförande 
• Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
• Uppföljning av förra årets årsmötesbeslut (bilaga 1) 
• Årsredovisning och revisionsberättelse (bilaga 2)

 

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

Kom förberedd  
– läs igenom  
handlingarna 

före årsmötet!
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Årsmötesskola
För att göra årsmötet så demokratiskt, effektivt och smidigt som möjligt är det vik-
tigt att vi alla pratar samma föreningsspråk och är överens om hur mötet ska gå till. 
Information om olika termer och verktyg för årsmötet hittar du i arbetsordningen 
(sidan 14), och nedan följer en förklaring av de viktigaste begreppen och formerna 
att hålla koll på.

Årsmötet kommer att bestå av två delar, plenum och påverkanstorg. Plenum är när  
vi är samlade till traditionella mötesförhandlingar där diskussionen sker enligt dag-
ordning och leds av mötesordförande. Påverkanstorget är där alla under friare former 
rör sig mellan olika punkter/rum och diskuterar de olika beslutspunkterna. Diskus-
sionerna på påverkanstorget mynnar sedan ut i yrkanden som sammanställs för beslut 
i plenum.

Att yrka – att lägga förslag till plenum

Årsmötet tar beslut i de förslag som lagts fram till det. Det är mötesordförandes 
ansvar att ställa upp beslutsordningar och se till att samtliga framlagda yrkanden 
(förslag) får plats så att alla vet vad de har att ta ställning till. Samtliga yrkanden ska 
lämnas in skriftligen till mötesordförande. 

Det finns tre sorters förslag i plenum

• Propositioner, styrelsens förslag
• Motioner, medlemmars förslag inskickade innan mötet
• Ändringsyrkanden – ombuds/styrelsens yrkanden på befintliga propositioner/

motioner under sittande möte. Detta kan ske både på påverkanstorget och i  
plenum. 

Att yttra sig – att göra ett uttalande i plenum

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

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

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

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

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

• När uttalandet är färdigt förtydligar vi om vi yrkar bifall eller avslag på det  
förslag som diskuteras.
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Att rösta – att fatta beslut i plenum

Vid ankomst får samtliga röstberättigade ett röstkort. Detta används för att skriva 
upp sig på talarlistan och vid omröstning. Röstkortet är en värdehandling och ska 
behandlas som en sådan. 

Omröstning i plenum sker i första hand genom acklamation med uppsträckta röst-
kort. Acklamation innebär röstning med ja-rop. Mötesordförande ställer två frågor 
när det är dags för beslut. 1. Är det mötets mening att bifalla förslaget? och 2. Någon 
däremot? Om du då vill bifalla förslaget sträcker du upp ditt röstkort och ropar ja 
efter den första frågan, vill du avslå det sträcker du upp ditt röstkort och säger ja  
efter den andra frågan.

• Om det är otydligt vilket förslag som vann, eller om du vill veta exakt hur  
många som röstade på ett beslut ropar du ”Votering!”, denna genomförs i  
följande ordning:

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

• Votering 2 – rösträknare kallas upp och genomför samma räkning som mötes-
ordförande gjort i votering 1.

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

Ordningsfrågor

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

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

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

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

Att vara ombud för sin förening

Kom ihåg att i din lokalförening diskutera vad ombudskapet innebär. Har ni en ag-
enda som tas fram som du förväntas representera, får du rösta helt efter eget huvud 
eller är det olika i olika frågor? Detta är en fråga ni ska disktura innan ni åker på års-
mötet men även under årsmötet är det bra om ni som åker som ombud från samma 
förening pratar ihop er kring hur ni ska rösta. 
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Påverkanstorg
Under årsmötesförhandlingarna på lördagen kommer det att vara ett pass med på-
verkanstorg för att behandla motioner och propositioner. Det kommer att finnas sex 
torgplatser för beslutspunkter samt en torgplats med diskussion om IM:s nya strategi 
(inte beslutspunkt). Under påverkanstorget går du fritt mellan stationerna och disku-
terar. 

Syftet med påverkanstorget är att fördjupa och bredda diskussionerna och därmed 
öka delaktigheten hos årsmötesdeltagarna. Beslutsförslagen inför omröstningen och 
beslut i plenum diskuteras och bearbetas. Alla som är ombud har möjlighet att lägga 
ytterligare förslag utöver befintliga genom att skriva yrkanden under påverkanstorget. 
Mer information om hur det praktiskt fungerar med påverkanstorg ges under årsmö-
tet. 

Påverkanstorgets sju torgplatser
Torgplats 1:  IM:s årsredovisning 1 januari–31 december 2021

Torgplats 2: Proposition 1:2022 Ombudsföredelning till det  
nationella årsmötet 2023

Torgplats 3:  Proposition 2:2022 Medlemsavgift 2023

Torgplats 4:  Motion 2022:1 Fair trade-utbildning hos folkhögskola 

Torgplats 5:  Motion 2022:2 Antirasism är mer än bara en stämpel  
– Från ord till handling

Torgplats 6:  Motion 2022:3 Digitalt forum för lokalföreningar

Torgplats 7:  IM:s strategi 2024-2028 

Diskussionsfrågor till Torgplats 7: IM:s strategi 2024-2028

1. Var vill ni som lokalförening vara 2028? Hur många medlemmar är ni då?   
Vilka verksamheter bedriver ni? Vilket stöd behöver ni från tjänstepersoner? 

2. Vad skulle behöva utvecklas i strategin för att bygga ett starkare IM med  
fler medlemmar, fler lokalföreningar och lokalföreningar som navet i den  
utvecklingen? 

3. Något mer ni skulle vilja skicka med till det övergripande strategiarbetet?  

Yrkandestopp 
Senaste tid för att lämna in nya förslag till beslut är efter påverkanstorget  
16.00 på lördagen. 

Under påverkanstorget kommer valberedningen finnas på plats för att presentera  
sitt förslag på kandidater och till val av styrelse samt svara på frågor.
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Nominera till IM:s valberedning 

IM:s valberedning består idag av: 

John Tumpane, IM Stockholm  till år 2023 

Mimmi Alladin, IM Stockholm  till år 2023 

Sofia Emanuelsson    till år 2023

Tove Holmström, IM Linköping till år 2022 – öppen för omval 

Birthe Müller, IM Malmö  till år 2022 – ej öppen för omval   

Enligt IM:s stadgar ska 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 2022 till fyra–sex (4–6) ledamöter. 

Det behöver komma in nomineringar till valberedningen. 

Förslag på ledamöter till valberedningen lämnas i Mötesbyrån på års- 
mötet senast klockan 17.00 lördagen den 7 maj. Personer som föreslås 
ska vara tillfrågade. 
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IM Falkenberg – 3 ombud
Hans-Anders Andersson
Marianne Bresche 
Lisa Hansson 

IM Göteborg – 7 ombud
Lave Beck-Friis 
Mårten Losberg
Saga Cambon 
Stephanie Cerqueira 
Nina Wallgren 
Magnus Green 
Julia Swahn
 
IM Jönköping – 3 ombud
Ann-Charlotte Anderzén 
Ulla-Britt Krantz 
Ami Morheden

IM Linköping – 3 ombud
Berit Nownahal Cleber 
Helmi Jönestam 
Tilde Addenbrooke 

IM Lund – 6 ombud
Lennart Alkskog
Anna Steffen
Inga-Lill Persson 
Ingela Tordenmalm 
Titti Strömerstén
Birgitta Rosén 

IM Malmö – 5 ombud
Tove Nilsson
Ulrica Pennander 
Karin Lindskog
Nade Dukleska
Vakant 

IM Nyköping – 2 ombud
Viktoria Aspenberg 
Titti Hadders-Lindahl 

IM Stockholm – 7 ombud
Marije Raedts 
Paula Friman 
Marcus Karlén
Birgit Nordahl 
Mikaela Person 
Yaiesosay Bojang 
Vakant  

IM Umeå – 4 ombud
Darcia De Man
Susanne Börjegren 
Elias Davidsson
Eva Dehlin 

IM Växjö – 4 ombud
Eva Bång Sjögren 
Lena Boberg 
Christina Kristoffersson
Ingrid Löwenadler

IM Örebro – 2 ombud
Margareta Bratt 
Elisabet Brynge 

Ombudsförteckning
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Föredragningslista
Individuell Människohjälps 77:e årsmöte 7-8 maj 2022
Lund, Scandic Star 
 

1. Årsmötesförhandlingarna öppnas.

2. Val av mötesordförande.

3. Godkännande av arbetsordningen (sid 14).

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, bilaga 1.

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

11. IM:s verksamhetsberättelse och årsredovisning  
1 januari–31 december 2021, bilaga 2. 

12 Föredragning av revisionsberättelsen för räkenskapsåret  
1 januari–31 december 2021, bilaga 2.

13. Fastställande av resultat- och balansräkning.

14. Fråga om ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen. 

15. Proposition 1:2022 Ombudsfördelning till det nationella  
årsmötet 2023 (sid 17).

16. Proposition 2:2022 Medlemsavgift 2023 (sid 18).

17. Motion 2022:1 Fair trade-utbildning hos folkhögskola (sid 19). 

18. Motion 2022:2 Antirasism är mer än bara en stämpel  
– Från ord till handling (sid 21).

19. Motion 2022:3 Digitalt forum för lokalföreningar (sid 23). 

20. Arvoderad ordförande, valberedningens förslag (sid 25).

Fortsättning på nästa sida
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21. IM:s valberedning och dess arbete.   
Föredragning av valberedningens förslag och presentation  
av de aktuella kandidaterna.  
Valberedningen föreslår årsmötet att fastslå antalet ledamöter  
2022 till en (1) ordförande, sju (7) ordinarie ledamöter och en (1)  
suppleant (sid 26).

22. Val av ordförande i IM:s styrelse.  
Valberedningens förslag (sid 26).

23. Val av styrelseledamöter i IM:s styrelse.  
Valberedningens förslag (sid 26–27).

24. Val av styrelsesuppleant i IM:s styrelse.  
Valberedningens förslag (sid 27).

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

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

27. Val av valberedning. 
Valberedningen förslår årsmötet att fastslå antalet ledamöter i  
valberedningen 2022 till fyra–sex (4–6) ledamöter. 

28. Övriga frågor.

29. Årsmötesförhandlingarna avslutas. 

 

e
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Arbetsordning IM:s årsmöte 2022
På årsmötet är det många personer som ska komma fram till saker gemensamt. När 
man är många är det alltid viktigt att se till att alla får komma till tals. Därför är det 
viktigt med en arbetsordning som bestämmer vilka regler och vilket arbetssätt som 
ska gälla under årsmötet.

Årsmötet består av två delar: Plenum och påverkanstorg.

Påverkanstorg är grupper som diskuterar och bearbetar beslutsförslagen innan de 
lyfts i plenum. Plenum är när förhandlingarna leds av mötesordförande. 

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

Röstlängd

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

• Ombuds rösträtt ska styrkas med dokumenterat beslut från lokalförening. Om-
buds rösträtt kan ej överföras utan beslut från lokalföreningen, exempelvis fast-
ställda ersättarlistor. 

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

Påverkanstorg 

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

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

• Ombud får lägga ytterligare beslutsförslag, på inskickade motioner och proposi-
tioner, utöver de beslutsförslag som är utskickade i årsmöteshandlingarna genom 
att skriva yrkanden på påverkanstorget. Yrkandena tas sedan upp i plenum. När 
yrkande skrivs ska de formulär som finns på påverkanstorgstationerna användas.

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

Yrkande- och yttranderätt

• Ombud från lokalförening har yttrande-, förslags- och rösträtt under samtliga 
punkter. 

• Övriga medlemmar har yttranderätt under samtliga punkter.
• IM:s 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. 
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• 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.
• IM:s anställda ger sakupplysningar och svarar på sakfrågor från deltagarna. 
• Yrkande- och nomineringsstopp gäller när påverkanstorget stänger.

Diskussion i plenum

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

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

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

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

tidsbegränsade till två minuter. Under mötet kan vem som helst lyfta en ord-
ningsfråga om att justera talartidsbegränsningen, beslut om justering av talartids-
begränsning tas av mötespresidiet.

Ordningsfrågor

Ordningsfrågor är olika former av frågor som bryter den ordinarie talarlistan och får 
företräde. Detta innebär att man pausar den pågående diskussionen och talarlistan 
och öppnar upp en ny punkt för ordningsfrågan. Olika former av ordningsfrågor: 

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

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

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

• Övriga ordningsfrågor lämnas in skriftligt till mötespresidiet, som avgör när ord-
ningsfrågan ska behandlas. 
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Röstning och beslutandeordning

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

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

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

Tillgänglighet

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

med god framkomlighet.
• Samtliga handlingar ska finnas tillgängliga i digital form och fysiska kopior ska 

finnas tillgängliga om deltagare så begär. 
• Samtliga yrkanden inkomna under årsmötet ska tillgängliggöras såväl i text som  

i tal.
• Om ombud begär votering, genom att ropa ”votering” så att mötespresidiet hör 

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

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

Reservation

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

Val

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

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

• Person med flest röster väljs. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. 
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Proposition 2022:1  
– Ombudsfördelning till det nationella årsmötet 2023

Inledning

I § 4 i stadgarna står det följande:
Ombudsfördelningen till det nationella årsmötet baseras på antalet betalande medlem-
mar 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 2022 be-
sluta om vilken fördelningsnyckel som ska gälla för att ta fram antal ombud till årsmötet 
2023. Detta är ett beslut som kommer varje årsmöte. För beslut om ombudsfördelning till 
det nationella årsmötet 2023 presenterar styrelsen härmed ett förslag på fördelning.

Underlag för beslut

Årsmöte 2021 beslutade om en förändring i då gällande fördelningsnyckel för antalet 
ombud till nationella årsmötet. Styrelsen har under året arbetat vidare med modellen och 
föreslår en modell med fler och jämnare steg. 

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 fördelningsnyckel till årsmötet 2023

Styrelsens förslag till beslut

IM:s styrelse föreslår att årsmötet 2022 beslutar:

• Att anta den föreslagna ombudsfördelningsnyckeln för årsmötet 2023.

IM:s styrelse 

Antal medlemmar Ombud

Grundmandat 1

50 2

150 3

300 4

450 5

600 6

750 7

900 8

1050 9
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Proposition 2022:2 – Medlemsavgift 2023

Inledning

Enligt IM:s stadgar ska årsmötet varje år fastställa medlemsavgiften. Tidigare 
har detta enbart varit en punkt på dagordningen men styrelsen vill nu öppna upp 
i transparensen kring beslutet och väljer därför att formulera underlag till beslut 
som en proposition till årsmötet.

Med hänvisning till detta yrkar styrelsen på att låta medlemsavgiften kvarstå på 
100 kr per år.

Styrelsens förslag till beslut

IM:s styrelse föreslår att årsmötet 2022 beslutar:

• Att medlemsavgiften för 2023 är oförändrad 100 kr per år.

IM:s styrelse 
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Motion 2022:1  
– Fair Trade utbildning hos folkhögskola 

Bakgrund

IM har en stark bakgrund och historik i Fair Trade.

Fair Trade är ett verktyg i rättighetsbaserat arbete, tidigare kallat hjälp till självhjälp. Att 
kunna försörja sig själv och sin familj är ett viktigt steg i framtidstro och att stärka indivi-
dens rättigheter. Detta synsätt har IM och Fair Trade gemensamt. Kopplingen mellan IM:s 
värdegrund och Fair Trade finns även starkt förankrat i det första Globala Målet: att utrota 
all fattigdom överallt. IM betonar hur viktigt Fair Trade är för dess verksamhet då Fair 
Trade står med i 1:a paragrafen av IM:s stadgar.

Våra konsumtionsvanor är en bidragande faktor till dagens klimatförändringarna. Fair 
Trade har möjlighet att påverka konsumtionsmönster och på så sätt hjälpa till att kämpa 
emot klimatförändringarna där våra konsumtionsvanor bidrar till stora utsläpp och sociala 
orättvisor. Hållbar konsumtion, inklusive Fair Trade, blir således ännu viktigare för den 
framtida utvecklingen av samhället.

Motion

Utbildning, påverkan och opinionsbildning kring Fair Trade bör fortsatt vara en av IM:s
kärnaktiviteter, i enlighet med stadgarna. Därför vill vi att IM återupptar utbildningen i  
Fair Trade i samarbete med en folkhögskola. Att anordna en Fair Trade utbildning stärker 
kunskapen om Fair Trade samtidigt som det ökar uppmärksamheten för IM i det svenska 
samhället.

Kunskapen och nätverket kring Fair Trade har IM redan i sin organisation sedan flera
årtionden. Folkhögskoleutbildningen har också redan en grund att bygga vidare på då
utbildningen redan genomfördes under 2 år i IM:s regi. Denna kunskap, erfarenhet samt 
möjlighet att påverka och nå fler får inte gå outnyttjat och bör återaktiveras med
utbildningsstart 2023.

IM:s Lokalförening i Umeå yrkar:

• Att IM nationellt årsmöte röstar för att anordna en årligen återkommande Fair 
Trade utbildning vid en folkhögskola. 
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Styrelsens svar på  
motion 2022:1 – Fair Trade utbildning hos folkhögskola

Motionen

Lokalföreningen i Umeå vill att utbildning, påverkan och opinionsbildning kring Fair  
Trade bör vara en fortsatt kärnaktivitet för IM, i enighet med stadgarna. Umeå lokal- 
förening yrkar därför:

• Att IM anordnar en årligen återkommande Fair Trade-utbildning vid en  
Folkhögskola. 

Styrelsens svar

IM har under ett par år utvecklat och drivit en ettårig utbildning kring Fair Trade i sam-
arbete med Folkhögskolan Hvilan. Det var en bra utbildning, uppskattad av deltagarna. 
Anledningen till att den avslutades var, enligt skolan, att det med pandemin blev svårt att 
locka deltagare till längre kurser med resor inkluderade. Det var också svårt för skolan att 
fylla antalet platser (redan innan pandemin), utan tillförda egna medel hade utbildningen 
inte gått runt ekonomiskt. Det finns en allmän trend som gör det svårare att erbjuda långa 
utbildningar, som inte ger någon direkt behörighet.

IM har alltid erbjudit olika typer av egna utbildningar till volontärer och medlemmar. Detta 
 utifrån de områden IM arbetar med, det sätt vi arbetar på och utifrån de ”mainstreaming- 
områden” som ska genomsyra allt vi gör. Att driva en längre utbildning inom ett av dessa 
områden skulle ta mycket tid och resurser från att bedriva övriga prioriterade utbildningar. 
Styrelsen menar därför att IM bör prioritera kortare utbildningar inom fler för IM centrala 
områden, gärna i samarbete med folkbildningen.    

 
IM:s nationella styrelse föreslår årsmötet:

• Att avslå motionen

• Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att, i samband med framtagandet av den 
nya strategin, se över vilka utbildningar som ska erbjuds kopplat till den strate-
giska inriktningen 

• Att uppmuntra lokalföreningar att samarbeta med folkbildningen (folkhögskolor 
och studieförbund) för att erbjuda utbildningar lokalt 



IM:s årsmöte 2022  21

Motion 2022:2  
Antirasism är mer än bara en stämpel – Från ord till handling

IM har beslutat att vi ska vara en anti-rasistisk organisation. Men som alla vet som har 
arbetat anti-rasistiskt så krävs det en långsiktighet i det arbetet. Det är ett ständigt ifrå-
gasättande av tankar och strukturer för att vi, steg för steg, ska kunna göra både IM och 
samhället i stort anti-rasistiskt.

För att IM ska kunna leva upp till sitt åtagande så krävs det ett ständigt pågående arbe-
te som inte förlitar sig på tillfälliga projektpengar utifrån eller arbetet av praktikanter. Då 
kommer det att saknas kontinuitet och risken är stor att det vi har åstadkommit ifråga om 
utbildningar och annat glöms bort och inte underhålls och inte når ut. Vad är en antirasis-
tisk utbildning värd om ingen går den? Vad är den värd om ingen fortsätter arbetet, om 
ingen uppföljning finns? Till detta behövs resurser.

Vi föreslår: 

• Att IM inrättar en budget post för anti-rasistiskt arbete så att vi kan ha en konti-
nuitet i arbetet med personal som håller i det.

• Att en kurs i Anti-rasism är en obligatorisk del för all personal och ideella inom 
organisationen och att denna följs upp kontinuerligt.

Skriven av:

Paula Friman - Ordförande LF Stockholm 

Tillsammans med IM Young
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Styrelsens svar på  
motion 2022:2 Antirasism är mer än bara en stämpel  
– Från ord till handling

Motionen

Lokalföreningen i Stockholm vill att IM säkerställer sitt antirasistiska arbete långsiktigt 
genom att tillföra arbetet mer resurser. Stockholms lokalförening yrkar därför:

• att IM inrättar en budgetpost för antirasistiskt arbetet så att vi kan ha en kontinu-
itet i arbetet med personal som håller i det.

• att en kurs i anti-rasism är en obligatorisk del för all personal och ideella inom 
organisationen och att denna följs upp kontinuerligt. 

Styrelsens svar

IM:s nationella styrelse håller med om vikten av fortsatt utveckling av IM:s antirasistiska 
arbete och vikten av att fortsatt utbilda både medarbetare och ideella inom detta. Hur 
ansvaret för att driva arbetet fördelas inom IM:s tjänstemannaorganisation menar styrel-
sen är delegerat till generalsekreteraren. Utbildning av personal i antirasism har varit en 
stor insats för personal i Sverige under 2021 och genomförs bland medarbetare utanför 
Sverige under 2022. Temat finns fortsatt kvar i de fortbildningar som görs under året för 
medarbetare. Däremot menar styrelsen att det är svårt att tvinga ideella krafter att gå en 
specifik utbildning, men vi kan alltid erbjuda, underlätta och uppmuntra.  

IM:s nationella styrelse föreslår årsmötet:

• Att avslå motionen 

• Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att säkerställa att IM fortsätter utveckla det 
antirasistiska arbetet

• Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att säkerställa att medarbetare hos IM 
fortsatt utbildas i antirasism

• Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att tillse att alla ideella inom IM erbjuds 
möjlighet att delta i antirasistisk utbildning

• Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att, i samband med framtagandet av den 
nya strategin, se över vilka utbildningar som ska erbjuds kopplat till den strate-
giska inriktningen
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Motion 2022:3 Digitalt forum för lokalföreningar

Bakgrund: 

IM har under året genomfört ett par event på nationell nivå, t.ex. demokratikampanjen. 
Planering och uppföljning av eventen sker gemensamt företrädesvis genom ordförande-
möten. 

IM Umeås lokalförening föreslår som komplement till dessa möten ett gemensamt digitalt 
forum för alla lokalföreningar, där hela styrelsen (och inte enbart ordföranden) samt vo-
lontärer får vara med.

Fördelar som identifierats är: 

• Idéer och tips inför event (t ex kontakt med media) 

• Entusiasmerande utbyte under eventet 

• Utbyte av tankar efter eventet – både positiva och tankar kring vad som  
kunde gjorts bättre 

IM Lokalförening Umeå yrkar därför på: 

• Att IM´s nationella kansli ombesörjer ett gemensamt digitalt forum dit alla  
lokalföreningar inbjuds att delta (styrelse och volontärer) 

Styrelsen 
IM Umeå Lokalförening
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Styrelsens svar på  
motion 2022:3 – Digitalt forum för lokalföreningar 

Motionen

IM Umeå vill som ett komplement till ordförandeträffar att organisationen också anordnar 
större digitala forum öppna för hela styrelser och volontärer. Umeås lokalförening yrkar 
därför:

• att IM:s nationella kansli ombesörjer ett gemensamt digitalt forum dit alla lokal-
föreningar inbjuds att delta (styrelse och volontärer)

Styrelsens svar

Styrelsen ser hur vi, under pandemin, har blivit allt bättre på att träffas digitalt, vilket knutit 
olika delar av organisationen närmare varandra. Exempel på detta är ordförandeträffarna 
och möten inför demokratikampanjen. Styrelsen ser inga hinder i att öppna upp för fler att 
delta i de möten som ordnas. 

IM:s nationella styrelse föreslår årsmötet:

•  Att bifalla motionen 

•  Att årsmötet utöver detta ger styrelsen i uppdrag att se över samtliga mötes- 
tillfällen mellan nationell styrelse och lokalföreningar samt mellan kansli och 
lokalföreningar för att samordna och utveckla dessa
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Till IM:s årsmöte 2022

Förslag från IM:s valberedning angående  
arvoderad ordförande 

Det är valberedningens ansvar att lägga fram förslag om eventuell arvodering av IM:s 
styrelses ordförande. Beslut om ordförandes arvodering tas därför på organisationens 
årsmöte för ett år i taget. 

Inför årsmötet 2022 anser valberedningen att arvodering till ordförande ska bibehållas 
på den nivå som årsmötet fattade vid årsmötet 2021. Bedömningen görs att en fortsatt 
arvoderad styrelseordförande skulle gynna IM, dess medlemmar, grupper och lokalför-
eningar.  

Därför föreslår valberedningen årsmötet att: 

• Ordförande ges en ersättning som uppgår till 10 000 kr i månaden fram till 
årsmötet 2023,

• Nytt beslut om ersättning till ordförande tas på årsmötet 2023.

 

2022-03-14
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Ordförande
Gabi Björsson, Stockholm. Nyval 1 år
Utbildad inom statsvetenskap och historia. 
Gabi har jobbat med mänskliga rättigheter 
sedan mitten av 1980-talet inom organi-
sationer i det civila samhället. Hon har 
erfarenhet av rättvise- och hållbarhetsfrå-
gor, ledarskap inom den ideella sektorn, ut-
vecklingssamarbete (främst i södra Afrika), 
SRHR och metodutveckling. Utöver det har 
Gabi lång erfarenhet av samarbete mellan 
Sida och Sidas ramorganisationer. Sedan 
början av 2000-talet arbetade Gabi som 
generalsekreterare för Afrikagrupperna 
fram till pensionen 2017. Hon tror på att en 
rättvis värld är möjligt genom en ömsesidig 
solidaritet mellan människor. 

Ordinarie ledamöter
Helene von Wachenfelt, Höör.  
Invald 2020. Omval 2 år
Helene har en fil.mag. i Ledarskap och 
offentlig organisation och arbetar som in-
ternationell koordinator vid Lunds universi-
tet. Hon har under hela sitt yrkesliv arbetat 
med internationella frågor, ofta kopplat 
till folkbildning och ideellt engagemang. 
Helene har kontinuerligt varit aktiv inom IM 
sedan tidigt 90-tal. Under elva år var hon 
anställd på IM i olika funktioner, bland an-
nat som volontärsamordnare, pro jektledare 
och enhetschef. Hon vill bidra i styrelsen 
med sin erfarenhet av ideellt engagemang 
och internationellt samarbete samt sitt 
intresse för strategi och organisation. 

Valberedningens förslag  
till IM:s årsmöte 2022
Valberedningen föreslår årsmötet:
• att fastslå antalet ledamöter 2022 till en (1) ordförande, sju (7) ordinarie  

ledamöter och en (1) suppleant. 
• 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. 

Reza Javid, Skövde. Invald 2018.  
Omval 2 år
Reza arbetar som analytiker och hälsoeko-
nom på Skaraborgs sjukhus inom Västra 
Götalandsregionen. Han är doktorand vid 
Göteborgs universitet och forskar på halv-
tid om digitaliseringens effekt på hälso- och 
sjukvården. Är ideellt engagerad i ett par 
andra föreningar däribland Svenska Afgha-
nistankommittén. Har varit politiskt aktiv 
och haft förtroendeuppdrag i Örebro kom-
mun och Region Örebro län. De orättvisor 
och den ojämställdhet som Reza upplevde 
i sin barndom har gett honom ett intresse 
för globala frågor och ett driv att arbeta för 
utveckling och mänskliga rättigheter.

Hanna Hallin, Stockholm. Nyval 2 år
Hanna är utbildad inom statskunskap och 
mänskliga rättigheter. Hon har ett långt 
förflutet inom civilsamhällesfrågor, hållbar 
utveckling och politiskt påverkansarbete i 
Sverige och världen. Hanna är engagerad 
i frågor som rör organisering och finan-
siering i ideell sektor. Hon har bred styr-
nings- och styrelseerfarenhet som bland 
annat inkluderar lokalföreningar såväl som 
Svenska Unescorådet, Folkbildningsrådet, 
Tankesmedjan Global Utmaning, Stiftel-
sen Konung Gustaf V:s 90-årsfond samt 
ordförandeskapet för Sveriges Ungdomsor-
ganisationer (LSU). Hon arbetar idag som 
global hållbarhetschef i ledningsgruppen 
på ett initiativ inom klädbranschen, initierat 
av H&M Group, efter fem år i Asien. Hanna 
brinner för allas möjlighet att bidra till 
förändring, i sin vardag, på sin arbetsplats, 
i sitt samhälle, genom demokratisk organi-
sering och nya perspektiv. 
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Josefin Carlring, Vallentuna. Nyval 2 år
Josefin har studerat statsvetenskap, inter-
nationella relationer och juridik både i Sve-
rige och i Kanada. Josefin är sedan 2020 
generalsekreterare för Föreningen Norden 
och har gedigen erfarenhet av att leda och 
utveckla ideell verksamhet både nationellt 
och internationellt. Josefin har tidigare varit 
generalsekreterare för Svenska Postkod-
stiftelsen och verkat som senior rådgivare 
och konsult för en rad filantropiska och 
ideella organisationer både i det egna bola-
get C Beyond Impact och genom Eliasson 
Group och som internationell projektledare 
för Scouterna. Josefin drivs av att arbeta 
för ett hållbart och demokratiskt samhälle.

Josefin Daleskog, Årsta. Invald som 
suppleant 2021. Fyllnadsval 1 år
Josefin har en fil.kand. i socialantropologi 
och statsvetenskap och har arbetat i statlig, 
kommunal och idéburen sektor och mer än 
tio år i olika roller på temat migration och  
integration. Hon arbetade på IM 2010–2015 
som chef för Stockholmskontoret, och var 
innan dess ideellt aktiv under många år, 
både i Sverige och utomlands. Idag är hon
programhandläggare för kommunala part- 
nerskap på Internationellt center för lokal 
demokrati (ICLD). Josefin vill bidra till sty- 
relsens arbete med sin erfarenhet av IM 
som rörelse och sitt stora engagemang för 
civilsamhället och kunskap om demokrati-
frågor, inkludering och delaktighet.

Suppleanter

Rebecka Lettevall, Malmö. Nyval 2 år
Rebecka är idéhistoriker och arbetar på 
Malmö Universitet som dekan vid fakulte-
ten för Kultur och samhälle. Hon har som 
forskare, lärare och privat fördjupat sig 
kring frågeställningar om fred och världs-
medborgarskap och ofta genom internatio-
nella samarbeten. Hennes erfarenhet av 
ledarskap är omfattande. I styrelsearbetet 
vill hon bidra med strategisk erfarenhet, 
exempelvis kring fler sätt där Humanium 
Metal kan bidra till en fredligare och mer 
rättvis värld. Hennes arbetsplats är det 
första universitet i världen som har en 
doktorsring och rektorskedja tillverkade i 
Humanium Metal i stället för det traditio-
nella guldet. Det borde kunna väcka mer 
inspiration kring fredsmetallen.

Befintliga ledamöter i styrelsen
Ordinarie ledamöter
Eduardo Gran Villanueva-Contreras,  
Lund. Invald 2015
Nina Åxman, Örebro. Invald 2021

Inkallelseordning suppleanter
1. Rebecka Lettevall, 2. Vakant, 3. Vakant

Revisorer 

Förtroendevald revisor
Peter Tengelin, Göteborg. Omval 1 år 
Peter har en civilingenjörsexamen från 
Chalmers Tekniska Högskola samt en 
eMBA från Handelshögskolan vid Göte-
borgs Universitet. Peter har ett starkt enga- 
gemang för IM och erfarenhet från förtro-
endeuppdrag på lokal och nationell nivå. 

Förtroendevald revisorssuppleant 
Gunilla Axelsson, Linköping. Omval 1 år 
Gunilla har en lång arbetslivserfarenhet 
inom bank- och finans där hon har arbetat 
både inom bankväsende och som kre-
ditchef inom näringslivet. Gunilla sitter i 
styrelsen i IM:s lokalförening i Linköping. 

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

Auktoriserad revisorssuppleant
Peter Cederblad, KPMG. Omval 1 år
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 IM:s valberedning på 

valberedningen@manniskohjalp.se

• om den sittande styrelsen:  
gå in på imsweden.org



Trollebergsvägen 5
SE-222 29 Lund
Sweden

Tel +46 46 32 99 30

info@imsweden.org

Pg 90 07 06-3
BG 900-7063

Org.nr 845 000-0768

imsweden.org

IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation som 
kämpar för en jämlik och medmänsklig värld. Vi arbetar 
globalt i samarbete med lokala aktörer för att människor 
av egen kraft ska kunna ta sig ur fattigdom och utanför-
skap. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna 
verkar vi för en hållbar värld och tar avstånd från all 
form av diskriminering.


