
 

Protokoll för Salts årsmöte 2017 
Alingsås den 4 juni kl 15:30 
 
 
§ 1 Salts ordförande inleder årsmötet  
 Salts ordförande Charlotte Erdtman förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Vi bestämmer hur många som får rösta under årsmötet, så kallad röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 47 röstberättigade ombud.  
 
§ 3 Vi väljer ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet 
 Årsmötet beslutade att välja:  

Kristian Tyrberg som ordförande för mötet, Sebastian Holmgren som vice ordförande 
för mötet och Elin Redin som sekreterare för mötet. 
 
Dessutom satt Markus Holmström med som bisittare. 

 
§ 4 Vi väljer de som ska kontrollera (justera) protokollet och räkna rösterna  

Årsmötet beslutade: 
att välja Petter Johansson och Robert Strand till justerade av årsmötets protokoll.  
att välja Kristoffer Kullenberg, Jonatan Wernersson, My Nygren och Rebecca Ahlin 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 decembernumret 2016, på Salts hemsida och  
 Facebook den 11 januari.  
 
 Årsmötet beslutade:  
 att godkänna kallelsen till årsmötet.  
  
§ 6 Vi beslutar i vilken ordning beslut och information ska tas upp under årsmötet  
 Skicka en hälsning till EFS årsmöte. Läggas in under punkt 15. 
 Vi får en hälsning från Scouterna under punkt 15. 
 Uttalande om ensamkommande afghanska ungdomar läggs till under övrigt.  
  
 Årsmötet beslutade: 
 att godkänna dagordningen med ovan nämnda tillägg. 
 
§ 7 Styrelsens får berätta om Salts verksamhet under 2016  
  

a) Verksamhetsredovisning. 
Skriftlig redovisning har sänt ut till alla föranmälda ombud och funnits att tillgå på Salts 
hemsida.  Redovisades i utdrag under årsmötet genom film. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sign: 
Årsmötet beslutade:  
att fastställa verksamhetsredovisningen för 2016 och lägga den till handlingarna.  

 
b) Ekonomisk redovisning. 

Salts vik. Generalsekreterare Markus Holmström redogjorde för årsredovisningen 2016. 
(med hjälp av chipspåsar) 

 
Årsmötet beslutade: 
att fastställa balans- och resultaträkningen för 2016 och lägga dem till handlingarna. 

 
§ 8  Vi får höra revisorernas berättelse  

Vice ordförande Sebastian Holmgren föredrog revisorernas berättelse för 2016. 
 
Årsmötet beslutade: 
att lägga revisorernas berättelse för 2016 till handlingarna. 

 
§ 9  Vi beslutar om ansvarsfrihet  
  
 Årsmötet beslutade: 
 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
§ 10  Vi väljer nya personer som ska sitta i Salts styrelse  

 
 Salts styrelse har under 2016-2017 bestått av: 

Charlotte Erdtman (ordf.) 
Charlotta Nordström (vice ordf.) 
Jonatan Janerheim (sekr.) 
Viktor Andersson 
Maria Bengtsson 
David Folkesten 

 Petrus Halvarsson 
 Magdalena Jerlström 
 Nils J Lundgren  
 Ingrid Perbo 
 Johannes Weister 
 Simon West 
 
 I tur att avgå är: 

Viktor Andersson 
Maria Bengtsson 
Charlotte Erdtman 
Petrus Halvarsson 
Jonatan Janerheim 
Nils J Lundgren 
 
Simon West avgår i förtid på grund av anställning på Salt riks. 
 
 
 
 
 



 

 
Sign: 
 
 Sex personer skall väljas till ordinarie ledamöter i Salts styrelse. Personerna väljs för en 
 mandatperiod om två år. Dessutom ska en person väljas för fyllnadsval på ett års 
 mandatperiod. 
 
 
 Valberedningens förslag 
 Maria Bengtsson (omval) 
 Daniel Forsberg (nyval) 
 Jonatan Janerheim (omval) 
 Olle Rosenius (nyval) 
 Simon Simonsson (nyval) 
 Eric Voelz (nyval)  
  
 Utöver valberedningens förslag nomineras Filippa Starfelt (nyval) 
  
 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: 
 Maria Bengtsson  
 Jonatan Janerheim 
 Olle Rosenius 
 Simon Simonsson  
 Eric Voelz  
 Filippa Starfelt 
  
 att välja följande person till Salts styrelse för en mandatperiod av ett år: 
 Daniel Forsberg 
 
 
§ 11  Vi bestämmer en plan för vad Salt ska göra 2017-2018 

Styrelsen genom Maria Bengtsson redogjorde styrelsens förslag till verksamhetsplanen 
2017/2018. 
 

 Årsmötet beslutade: 
att godkänna verksamhetsplanen för 2017/2018.  

 
§ 12  Vi bestämmer ramen för ekonomin 2018  

Salts ekonom Simon West redogjorde för detaljbudgeten 2017 och sedan för styrelsens 
förslag till rambudget för år 2018.   
 
Årsmötet redovisades att det ska besparas 570 tkr under 2018. Bön och strategisamtal ska 
föras av kansliets personal hur detta ska ske. Årsmötet uppmuntrades till att finnas med i 
bön och också ge ekonomiskt till Salt.  
 
 
 



 

  Sign: 
 
Största utmaningen för Salts ekonomi är att intäkterna minskar i form av bidrag från 
staten. Vi uppmuntrades till att starta nya Salt-föreningar.  
 
Vi tog upp en kollekt till Salts verksamhet. 

 
 Årsmötet beslutade: 

att fastställa rambudget för 2018 enligt styrelsens förslag. 
 
§ 13  Vi väljer tre revisorer med suppleanter för nästa räkenskapsår samt  

revisor för ansökan om statsbidrag 
  

 Årsmötet beslutade: 
att välja PwC 556029-6740, huvudansvarig Frida Gårdenknut som ordinarie med PwC 
556029-6740 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. 
 
 Årsmötet beslutade:  
att välja Lisa Olausson till revisor för ansökan av statsbidrag för ansökningsåret 2017. 

 
§ 14  Vi väljer en valberedning som ska föreslå människor till styrelsevalet mm 2018 
 Se årsmöteshandlingar s 10 samt under § 6.  
  
 Årsmötet beslutade: 
 att välja följande personer till valberedning: 
 Norrbotten: Aron Berglund (ordinarie) 

Västerbotten: Nicklas Hedlund (ordinarie),  Johan Lundgren (suppleant)  
Mittnorrland: Nanne Näslund (ordinarie), Johannes Tirén (suppleant) 
Mittsverige: Petter Johansson (ordinarie), Denis Bisaso (suppleant) 
Västsverige: Jessica Reijer (ordinarie), Einar Schelin (suppleant) 
Sydöst-Sverige: Elin Redin (ordinarie)  
Sydsverige: Iza Jönsson (ordinarie), Simon Knutsson (suppleant) 

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

a) Årsmötet skickade en filmhälsning till EFS årsmöte. 
b) Årsmötet fick en hälsning från Scouterna genom Stina Alm från Scouternas 

riksstyrelse. 
c) Jonas Ljunggren föredrar fråga om att Salts årsmöte, liksom Equmeniakyrkans 

årsmöte, göra ett offentligt uttalande om situationen för afghanska ungdomar i 
Sverige. Uttalandet uttrycker ett missnöje gentemot hur gruppen behandlas av 
svenska beslutsfattare och myndigheter.  
 
Årsmötet beslutade: 

Att årsmötet (genom styrelsen) skickar uttalandet till riksdag, regering, 
Migrationsöverdomstolen och Migrationsverket. 

 
  
 



 

Sign: 
§ 16  Vi tackar de som slutat i styrelsen 

Salts styrelse genom Charlotta Nordström tackade de avgående styrelseledamöterna, 
Viktor Andersson Charlotte Erdtman, Petrus Halvarsson, Nils J Lundgren och Simon 
West för den tid och det engagemang som de har lagt ned på Salt.  
Även presidiet tackades. Vik. generalsekreterare Markus Holmström avtackade 
ordförande Charlotte Erdtman efter lång och trogen tjänst.  

 
 
§ 17  Ordföranden förklarade mötet avslutat.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sign: 
 

Protokoll för Salts årsmöte 2017 
 
Plats:  Equmeniakyrkan i Alingsås 
Datum och tid: 2017-06-04 kl: 15.30 – 17.50 
Närvarande:  47 röstberättigade ombud 
Paragrafer: §§ 1-17 
 
 
 
 

 
Underskrifter: 

 
 
  
 _____________________________ _____________________________ 
 Kristian Tyrberg Sebastian Holmgren 
 (ordförande) (vice ordförande) 
  
 
 
 _____________________________  
 Elin Redin 
 (sekreterare)  
 
 
 
 
 
 
 Justeras: 
  
  
 
 _____________________________ _____________________________ 
  
 Petter Johansson Robert Strand 
 (justerare) (justerare)   


