
   
 

 

 

Protokoll fört vid KFUM Stockholm Gotlands regionombudsmöte 
20 mars 2021 klockan 13:30  

 
Plats: Den digitala plattformen Zoom, modererat av Sensus 
 
Ungdomsstipendiet 2021 
Tindra H Mohamoud från styrelsen delade ut stipendiet till Maj Sab U-Dom Thanatporn och Örby 
KFUM. 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Anncha Lilje Ander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd  
Fullmakter som mailats in och närvaro på mötet kontrollerades av Anna Sandqvist Hagelin.  
Regionombudsmötet beslutade 
att fastställa röstlängden till fem (5) ombud från fyra (4) föreningar. 
 
 § 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Regionombudsmötet beslutade 
att  välja Johan Lund till mötesordförande och Annika Thomsson till mötessekreterare.  
 
§ 4 Val av två justerare och två rösträknare 
Regionombudsmötet beslutade 
att  välja Annika Strömstedt, Bromma KFUM och Margareta Bjöörn, KFUK-KFUM 
Södra, till justerare samt till rösträknare.  
 
§ 5 Frågan om mötets behöriga utlysande 
Kallelse gick ut per mail till alla lokalföreningar den 18 december. Alla handlingar publicerades på 
hemsidan den 28 februari.  
Regionombudsmötet beslutade 
att  mötet ansågs behörigen utlyst.  
 
§ 6 Fastställande av dagordning  
Regionombudsmötet beslutade 
att fastställa dagordningen.  
 
§ 7 Behandling av verksamhetsberättelse och årsbokslut för det föregående 
verksamhetsåret 
Johannes Forbes gick igenom verksamhetsberättelsen för 2020 och Alexander Lund redogjorde 
för årsbokslutet 2020.  
 
§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse för det föregående verksamhetsåret 
Claes Eliason föredrog revisorernas berättelse. 
 
§ 9 Godkännande av verksamhetsberättelse och fastställande av årsbokslut för det 
föregående verksamhetsåret samt beslut om hur resultatet ska disponeras 
Regionombudsmötet beslutade  
att  godkänna styrelsens verksamhetsberättelse.  
att fastställa årsbokslutet samt att 2020 års överskott på 199 373 kr balanseras i ny räkning. 



   
 

 

 

 
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen för föregående års förvaltning 
Regionombudsmötet beslutade 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning. 
 
 
§ 11 Val av ordförande i regionstyrelsen för ett (1) år enligt § 12 i stadgarna 
Valberedningen föreslog regionombudsmötet att välja Anncha Lilje Ander, KFUM Söder, till 
ordförande.    
Regionombudsmötet beslutade 
att  välja Anncha Lilje Ander till ordförande för KFUM Stockholm Gotland för en tid av ett 

(1) år.  
 
§ 12 Val av tre (3) ledamöter till regionstyrelsen för två (2) år enligt § 12 i stadgarna 
Valberedningen presenterade sitt förslag på ett omval och ett nyval. För omval föreslogs Alexander 

Lund, Bromma KFUM och för nyval föreslogs Hanna Adrian, KFUM Ängsholmen.  
Regionombudsmötet beslutade 
att välja Alexander Lund, Bromma KFUM och Hanna Adrian, KFUM Ängsholmen.  
till ledamöter i regionstyrelsen för en tid av två (2) år.  
 
§ 13 Val av tre (3) ledamöter, till valberedning varav en sammankallande, för ett (1) år  
Valberedningens Jimmy Forsberg, Bromma KFUM, erbjöd sig att sitta kvar. Annika Strömstedt, 
KFUM Bromma och Margareta Bjöörn KFUK-KFUM Södra erbjöd sig att sitta i valberedningen. 
Regionombudsmötet beslutade  
att  välja Jimmy Forsberg, Annika Strömstedt och Margareta Bjöörn till valberedningen. 
att välja Jimmy Forsberg till sammankallande.  
 
§ 14 Eventuella fyllnadsval till regionstyrelsen enligt § 12 i stadgarna.  
Valberedningen föreslog Tindra H Mohamoud, KFUM Fryshuset Basket som ledamot för ett (1) 
år.  
Regionombudsmötet beslutade 
att välja Tindra H Mohamoud till ledamot till regionstyrelsen för en tid av ett (1) år. 
 
§ 15 Val av två (2) revisorer och två (2) personliga revisorssuppleanter för ett (1) år 
Valberedningen föreslog Anna Wretholm från Allegretto Revision till auktoriserad revisor samt 
Claes Eliasson till föreningsrevisor. Vidare föreslog valberedningen Niklas Holmberg från 
Allegretto Revision som suppleant till Anna Wretholm och Katarina Herold Persson, KFUM 
Fryshuset Fritid som suppleant till Claes Eliason. 
Regionombudsmötet beslutade 
att  välja Anna Wretholm från Allegretto Revision till auktoriserad revisor samt Claes Eliason 

till föreningsrevisor.  
att välja Niklas Holmberg från Allegretto Revision som suppleant till Anna Wretholm och att 

välja Katarina Herold Persson som suppleant till Claes Eliason.  
 
 
§ 16 Fastställande av årsavgift till regionen  
Regionombudsmötet beslutade 
att årsavgiften är oförändrad 0 kronor. 
 
§ 17 Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår 



   
 

 

 

Tindra H Mohamoud föredrog verksamhetsplanen för 2021 och budget presenterades av 
Alexander Lund.   
Regionombudsmötet beslutade 
att fastställa verksamhetsplan och budget 2021.    
 
§ 18. Behandling av från styrelsen eller revisorerna till mötet överlämnade ärenden 
Inga ärenden har inkommit. 
 
§ 19 Behandling av motioner från medlemsföreningarna  
Inga motioner har inkommit. 
 
§ 20 Överläggning om vid mötet väckta frågor  
Inga väckta frågor att behandla.  
 
Avtackningar 
Anna Sandqvist Hagelin tackades av för sitt arbete i regionstyrelsen. Valberedningen tackades för 
sitt arbete. Anna Burack från Sensus tackades för allt stöd kring årsmötet. Claes Eliasson tackades 
för sitt arbete som föreningsrevisor och Johan Lund avtackades för väl genomfört möte.  
 
§ 21 Mötets avslutande  
Anncha Lilje Ander förklarade mötet avslutat. 
 
 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
Johan Lund    Annika Thomsson 
 
 
 
 
 
 
 
Justerare    Justerare   
   
 
  
      
  
Annika Strömstedt   Margareta Bjöörn 
      
   
 
 


