
Protokoll för Salts årsmöte 2016 
Södertälje den 6 maj kl 13:30 

§ 1 Salts ordförande inleder årsmötet  
 Salts ordförande Charlotte Erdtman förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Vi bestämmer hur många som får rösta under årsmötet, sk röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 54 röstberättigade ombud.  

§ 3 Vi väljer ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet 
 Årsmötet beslutade att välja:  

Joel Elovsson som ordförande för mötet, Petter Johansson till vice ordförande för mötet 
och Frida Råkeberg sekreterare för mötet. 

Dessutom satt Johanna Björkman med som bisittare. 

§ 4 Vi väljer de som ska kontrollera (justera) protokollet och räkna rösterna  
Årsmötet beslutade: 
att välja Carl Skarin och Christoffer Kullenberg till justerade av årsmötets protokoll.  
att välja David Pettersson, Daniel Sjölund Jonsson, Sara Edlund och Gabriel Lindmark 
till rösträknare för mötet.  

§ 5 Vi beslutar om alla har fått veta i tid när och var årsmötet ska hållas  
 Kallelse har publicerats i Budbäraren decembernummer 2015, på Salts hemsida och  
 facebook den 15 december.  

 Årsmötet beslutade:  
 att godkänna kallelsen till årsmötet.  
 
§ 6 Vi beslutar i vilken ordning beslut och information ska tas upp under årsmötet  

Styrelsen föreslog att årsmötet skickar en hälsning till EFS årsmöte, vilket behandlas 
under punkten övriga frågor. 

  
 Årsmötet beslutade: 
 att godkänna dagordningen med ovan nämnda tillägg. 

§ 7 Styrelsens får berätta om Salts verksamhet under 2015  
  

a) Verksamhetsredovisning.  
En skriftlig verksamhetsredovisning har sänts ut till alla föranmälda ombud. Saltstyrelsen 
redovisade genom en sång och en film. Styrelsens ordförande Charlotte Erdtman gjorde 
en uppföljning av föregående protokoll. 

Årsmötet beslutade:  
att fastställa verksamhetsredovisningen för 2015 och lägga den till handlingarna.  

Sign:



b) Ekonomisk redovisning.  
Salts ekonom Linnea Svensmark redogjorde för årsredovisningen 2015.  

Årsmötet beslutade: 
att fastställa balans- och resultaträkningen för 2015 och lägga dem till handlingarna. 

§ 8  Vi får höra revisorernas berättelse  
Vice ordförande Petter Johansson läste upp revisorernas berättelse för 2015. 

Årsmötet beslutade: 
att lägga revisorernas berättelse för 2015 till handlingarna. 

§ 9  Vi beslutar om ansvarsfrihet  
  
 Årsmötet beslutade: 
 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

§ 10  Vi väljer nya personer som ska sitta i Salts styrelse  

 Salts styrelse har under 2015-2016 bestått av: 
Charlotte Erdtman (ordf) 
Charlotta Nordström (vice ordf) 
Viktor Andersson 

 Petrus Halvarsson 
 Jonatan Janerheim 
 Magdalena Jerlström 
 Nils J Lundgren  
 Malin Nording 
 Elsa Sundin 

Maria Svensson 
 Johannes Weister 
 Simon West.  

 I tur att avgå är: 
Charlotta Nordström 

 Magdalena Jerlström 
 Malin Nording 
 Elsa Sundin 
 Johannes Weister 
 Simon West. 

 Sex personer skall väljas till Salts styrelse. Personerna väljs för en mandatperiod om två år. 
 Valberedningens representant Mikael Rastas presenterade valberedningens förslag till 
 styrelseledamöter.  

 Valberedningens förslag 
 David Folkesten (nyval)  
 Magdalena Jerlström (omval)  
  
 Sign: 



 Charlotta Nordström (omval)  
 Ingrid Perbo (nyval) 
 Simon West (omval)  
 Johannes Weister (omval) 

 De nominerade kandidaterna presenterades för årsmötet. 

 Årsmötet beslutade: 
 att pläderingstiden begränsas till 30 sekunder. 
  
 Årsmötet beslutade  
 att välja följande personer till Salts styrelse för en mandatperiod av två år: 
 David Folkesten 
 Magdalena Jerlström   
 Charlotta Nordström 
 Ingrid Perbo  
 Simon West  
 Johannes Weister  

§ 11  Presentation av förslag på ny organisation  
Charlotte Erdtman presenterade en ny organisationsplan för Salt. 

PAUS med fika c:a kl 14:50-15:15. 
  

§ 12  Vi bestämmer en plan för vad Salt ska göra 2016-2017 
Styrelsen redogjorde styrelsens förslag till verksamhetsplanen 2016/2017 genom att 
sjunga en sång. Därefter gavs möjlighet till samtal i smågrupper innan ordet lämnades 
fritt. 

 Årsmötet beslutade: 
att godkänna verksamhetsplanen för 2016-2017.  

§ 13  Vi bestämmer ramen för ekonomin 2017  
 Markus Holmström från Salts kansli redogjorde för detaljbudgeten 2016 och sedan för 
 styrelsens förslag till rambudget för år 2017.  
 Vi tog upp en löfteskollekt för insamling på den gemensamma gudstjänsten med EFS 
 kvällen den 6 maj.  
    
 Årsmötet beslutade: 

att fastställa rambudget för 2017 enligt styrelsens förslag. 

§ 14  Val av tre revisorer med suppleanter för nästa räkenskapsår samt  
revisor för ansökan om statsbidrag 
  
En fråga väcktes kring jävsituationen som skulle kunna uppstå mellan revisor Ulf  Perbo  

 Sign: 



(far) och styrelseledamot Ingrid Perbo (dotter). Frågan föranledde ingen protest. 

 Årsmötet beslutade: 
att välja Marianne Fredriksson Stohr som ordinarie med Frida Gårdenknut som 
suppleant, samt Per Ericson och Sven Karlsson som förtroendevalda revisorer med 
Håkan Johansson och Ulf  Perbo som suppleanter. Eller de som EFS årsmöte väljer som 
revisorer för nästa räkenskapsår.  

  

§ 15  Vi väljer en valberedning som ska föreslå människor till styrelsevalet mm 2017  
 Se årsmöteshandlingar s 11 samt under § 6.  
 Förslag inkom om att välja Denis Bisaso som suppleant för Mittsverige.  
  
 Årsmötet beslutade: 
 att välja följande personer till valberedning: 
 Norrbotten: Rebecka Persson (ordinarie) 

Västerbotten: Elsa Sundin (ordinarie),  Isak Samuelsson (suppleant)  
Mittnorrland: Johannes Tiren (ordinarie), Nanne Näslund (suppleant) 
Mittsverige: Petter Johansson (ordinarie), Denis Bisaso (suppleant) 
Väst-Sverige: Robert Strand (ordinarie), Astrid Westling (suppleant) 
Sydöst-Sverige: Elin Redin (suppleant) 
Sydsverige: Iza Jönsson (ordinarie), Simon Knutsson (suppleant) 

  
 Årsmötet beslutade:  
 att ge styrelsen i uppdrag att utse personer till de platser som saknas.  

§ 16  Övriga frågor  
a) En bildhälsning från Salts årsmöte ska skickas till EFS årsmöte, detta kort togs på 

plats. 
b) En hälsning framfördes av Kristoffer Hedman, df  Västerbotten, med uppmuntran 

om att fortsätta det goda arbetet, vara pionjärer och utmana det äldre EFS.  

 
§ 17  Vi tackar de som slutat i styrelsen 
  

Salts styrelsen genom ordförande Charlotte Erdtman tackade de avgående 
styrelseledamöterna, Malin Nording och Elsa Sundin, för den tid och det engagemang 
som de har lagt ned på Salt.  
Även presidiet tackades. 

§ 18  Ordföranden avslutar mötet 
 Mötet avslutades med bön för styrelsen och för Salt.  
  

Sign:



Plats:  Rosenborgshallen i Södertälje 
Datum och tid: 2016-05-06 kl 13.30 – 16:15 
Närvarande:  54 röstberättigade ombud 
Paragrafer: §§ 1-18 

Underskrifter: 

  
 _____________________________ _____________________________ 
 Joel Elovsson Petter Johansson 
 (ordförande) (vice ordförande) 
  

 _____________________________  
 Frida Råkeberg 
 (sekreterare)  

 Justeras: 
  
  

 _____________________________ _____________________________ 
  
 Carl Skarin Christoffer Kullenberg 
 (justeringsperson) (justeringsperson)  


