
 
 

Protokoll för Salts årsmöte 2012 
 
Plats:  Johannelunds matsal, Uppsala 
Datum och tid: 2012-05-18 kl. 13.00 - 17.00  
Närvarande:  64 röstberättigade ombud 
Paragrafer: §§ 1-18 
 
 
 
 
 

Underskrifter: 
 
 
  
 _____________________________ _____________________________ 
 Sara Elovsson Lukas Bergner  
 (ordförande) (vice ordförande) 
  
 
 
 _____________________________  
 Erik Swedberg  
 (sekreterare)  
 
 
 Justeras: 
  
  
 
 _____________________________ _____________________________ 
 Joel Elovsson Petrus Halvarsson 
 (justeringsperson) (justeringsperson)   



§ 1 Årsmötet öppnas.  
Salts styrelseordförande Markus Holmström förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.  

Röstlängden fastställdes till 64 röstberättigade ombud. 
 
§ 3 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet. 
  
 Årsmötet beslutade:  
 att välja Sara Elovsson till mötets ordförande, Lukas Bergner till mötets vice  
 ordförande och Erik Swedberg till mötets sekreterare. 
 Dessutom med Olof Edsinger som bisittare. 
 
§ 4 Val av justeringspersoner och rösträknare. 
   
 Årsmötet beslutade:  
 att välja Joel Elovsson och Petrus Halvarsson till justerare av årsmötets protokoll.  

att välja David Larsson, Johanna Elovsson, Filippa Starfelt och Simon West till 
rösträknare. 

 
§ 5 Godkännande av kallelsen till årsmötet. 

Kallelse har publicerats i Budbäraren nr 11/11.  
  
 Årsmötet beslutade: 
 att godkänna kallelsen till årsmötet.  
 
§ 6 Godkännande av dagordning. Allmän information. 

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

 
Mötesordförande Sara Elovsson informerade om att nomineringar till styrelsevalet 
skall lämnas in skriftligt senast under pausen, samt att även nomineringar till 
valberedningen helst skall lämnas in skriftligt senast under pausen. 

  
 Årsmötet beslutade: 
 att godkänna dagordningen med ovan nämnda tillägg. 
 
§ 7 Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2011. 

a) Verksamhetsredovisning. 
En skriftlig verksamhetsredovisning har sänts ut till alla föranmälda ombud. Styrelsen, 
genom Evelina Andersson och Samuel Hellgren, redogjorde muntligt för denna. En 
person yttrade sig med anledning av verksamhetsredovisningen. 
 
Årsmötet beslutade:  
att fastställa verksamhetsredovisningen för 2011 och lägga den till handlingarna. 

 
b) Ekonomisk redovisning. 

Salts generalsekreterare Olof Edsinger redogjorde för årsredovisningen 2011, samt för 
budgetredovisningen för 2011 och 2012. Tre personer yttrade sig med anledning av 
den ekonomiska redovisningen. 



 
Årsmötet beslutade: 
att fastställa balans- och resultaträkningen för 2011 och lägga den till handlingarna. 
 

§ 8 Revisorernas berättelse. 
 Vice ordförande Lukas Bergner redogjorde för revisorernas berättelse för 2011. En 
 person yttrade sig med anledning av revisorernas berättelse. 

 
Årsmötet beslutade: 
att lägga revisorernas berättelse för 2011 till handlingarna. 

 
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet.  
  
 Årsmötet beslutade: 
 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011. 
 
 Årsmötet ajournerades för paus fram till kl. 14.30. 
 

§ 10 Val av ledamöter till Salts styrelse.  
 Lukas Bergner var föredragande vid denna punkt. 
 
 Sex personer skall väljas till Salts styrelse för en mandatperiod på två år. 
 
 Valberedningens representanter Kristian Tyrberg och David Larsson presenterade 
 valberedningens förslag till styrelseledamöter. 
 
 Valberedningens förslag på ledamöter: 
 Evelina Andersson 
 Lovisa Fahlgren 
 Tobias Graaf 
 David Johansson 
 Maria W Persson 
 Joel Lindén 
 Fannie Thomasson 
 
 Därutöver nominerades även: 
 Sara Elovsson 
 
 De nominerade kandidaterna presenterades för årsmötet. 
  
 Möjlighet att plädera för en eller flera kandidater gavs. 
 
 Årsmötet beslutade: 
 att pläderingstiden begränsas till 30 sekunder. 
 
  



 Årsmötet beslutade: 
 att välja följande personer till Salts styrelse för en mandatperiod på två år: 
 Evelina Andersson 
 Lovisa Fahlgren 
 Tobias Graaf 
 Joel Lindén 
 Fannie Thomasson 
 Maria W Persson 
 
§ 11 Behandling av propositioner 
 Samuel Hellgren föredrog styrelsens proposition till stadgeändring. Utifrån detta 
 släpptes debatten fri. 
 

 Årsmötet beslutade: 
att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Mikael Marklund föredrog propositionen från Centrala Scoututskottet. Utifrån detta 
släpptes debatten fri. Tre personer yttrade sig med anledning av motionen. 
 

 Årsmötet beslutade: 
att bifalla motionen i enlighet med CSUs förslag. 

  
§ 12 Fastställande av verksamhetsplan för 2012-2013. 

Styrelseordförande Markus Holmström redogjorde för styrelsens förslag till 
verksamhetsplan för Salt 2012-2013. Utifrån detta lämnades debatten fri. Nio personer 
yttrade sig med anledning av verksamhetsplanen. 

 
 Årsmötet föreslog följande förändringar av styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

• Under rubriken "Relationer" läggs "och Pannkakskyrkan" till efter "genom att 
bibehålla och fördjupa gemenskapen med KRIK". 

• Rubriken "Miljöarbete"  ändras till "Miljö- & rättvisearbete". 
• Punkten "genom att i vår verksamhet göra medvetna val utifrån rättvisesynpunkt" 

läggs till under rubriken "Miljö- & rättvisearbete". 
• Punkten "genom att trycka våra böcker och foldrar på ett miljövänligt sätt" ändras 

till "genom att eftersträva att producera våra böcker, foldrar och profilprodukter på 
ett miljövänligt sätt" 

 

 Årsmötet beslutade: 
att godkänna verksamhetsplanen för 2012-2013 med ovan angivna ändringar. 

 

§ 13 Fastställande av rambudget för 2013. 
Salts generalsekreterare Olof Edsinger redogjorde för styrelsens förslag till rambudget 
för år 2013. Då beskedet om Salts delade rikskollekt 2013 kom först efter att 
rambudgeten var lagd, gav årsmötet styrelsen mandat att utveckla verksamheten enligt 
verksamhetsplanens intentioner och då det anses motiverat även öka organisationens 
kostnader. 
 

 Årsmötet beslutade: 
 att fastställa rambudget för 2013. 
 



 En kollekt togs upp till Salts arbete. 

 
§ 14 Val av tre revisorer med suppleanter för nästa räkenskapsår. 
  
 Årsmötet beslutade: 

att välja Gunnar Jonsson som ordinarie med Inger Öhman som suppleant,  
Ulf Jonsson som ordinarie med Sven E Johansson som suppleant 
samt Marianne Stohr som ordinarie med Lars Nicklasson som suppleant.  
Detta under förutsättning att samma personer väljs till revisorer för EFS av EFS 
årsmöte 2012. 

 
§ 15 Val av valberedning för 2012-2013. 
  
 Årsmötet beslutade: 
 att välja följande personer till valberedning: 
 Norrbotten: Maja Dahlbäck (ordinarie), Lydia Lindholm (suppleant) 
 Västerbotten: Johanna Björkman (ordinarie), Birgitta Bergner (suppleant) 
 Mittnorrland: Hans-Erik Hansander (ordinarie) 
 Mittsverige: Elsie-Britt Elf (ordinarie), Joel Elovsson (suppleant) 
 Väst-Sverige: Sofia Svensson (ordinarie), Robert Campbell-Sjödin (suppleant) 
 Sydöst-Sverige: Simon West (ordinarie), David Larsson (suppleant) 
 Syd-Sverige: Malin Söderstjerna (ordinarie), Sara Johansson (suppleant) 
 
§ 16 Övriga frågor. 
 Årsmötet framförde en hälsning från Salts årsmöte till EFS årsmöte 2012. 
 
§ 17 Tack till avgående styrelseledamöter. 
 Styrelseordförande Markus Holmström tackade de avgående styrelseledamöterna 
 för den tid och det engagemang som de har lagt ned för Salt. 
 
§ 18 Mötet avslutas. 
 Mötet avslutades med bön. 
 
 


