Underlag till §2, Upprop och justering av röstlängden

Bakgrundsbeskrivning
Till och med förra årsmötet så hade alla som betalat medlemsavgiften såväl närvaro-,
yttrande- och rösträtt. Till förra årsmötet hade styrelsen för Stockholm Pride lagt fram en
proposition om att ändra, så att man måste ha blivit medlem senast två veckor före mötet
för att få rösträtt. Årsmötet justerade förslaget, och valde att besluta att man ska ha blivit
medlem senast tre veckor före årsmötet för att ha rösträtt (alla medlemmar har dock alltid
yttranderätt och närvarorätt).
Inför årets årsmöte så drog justering av årsmötesprotokollet ut på tiden. Därför är de nya
justerade stadgarna färdiga först nära in på mötet och har inte legat tillgängliga för
medlemmarna på Stockholm Prides hemsida.
Därtill så gick delvis felaktig information ut i den ursprungliga kallelsen till mötet, då det
av misstag stod att man ska ha blivit medlem senast 12 februari (två veckor före årsmötet)
för att ha rösträtt, och inte 5 februari (tre veckor för årsmötet) för att ha rösträtt.
Efter avstämning i styrelsens presidium och med våra förtroendevalda revisorer så
gjordes gemensamt bedömning att hellre fria än fälla. Vi föreslår därför att alla som blivit
medlemmar senast två veckor före mötet ska ges rösträtt på mötet. Styrelsen får själva ta
ansvar för att ha gått ut med felaktig information, detta ska inte lastas enskilda
medlemmar. Styrelsens presidum och de förtroendevalda revisorerna är överens om
denna tolkning och föreslår årsmötet att ställa sig bakom den.
Den nya formuleringen i stadgans § 7: ”Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Närvaro- och yttranderätt vid årsmöte tillkommer varje medlem och ombud i föreningen.
Rösträtt ges de medlemmar eller ombud som löst medlemskap senast tre veckor före
årsmötet.”
Förslag till årsmötet
att rösträtt ges till alla som blivit medlemmar senast två veckor före mötet

Underlag till §3, Val av mötesordförande och
mötessekreterare

Bakgrundsbeskrivning
Styrelsen föreslår Kristina Ljungros till mötesordförande och Anders Lindell till
mötessekreterare.
Kristina Ljungros är ordförande för RFSU sedan 2011 samt sitter i styrelsen för Röda
Korset. Kristina har suttit ordförande för flera av Stockholm Prides årsmöten tidigare,
bland annat 2014 och 2015.
Anders Lindell är heltidspolitiker i Stockholms stad för Miljöpartiet, MPs gruppledare i
idrottsnämnden och tidigare kanslichef för Grön Ungdoms riksorganisation.
Förslag till årsmötet
att välja Kristina Ljungros till mötesordförande
att välja Anders Lindell till mötessekreterare

Underlag till §6, Fråga om mötets stadgeenliga kallande
Bakgrundsbeskrivning
Kallelsen
Stadgans §10 lyder: ”Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång” samt
”Dag och plats för årsmöte ska senast 60 dagar i förväg meddelas medlemmarna på sätt
styrelsen finner lämpligt”.
Kallelse till årsmöte 26 februari skickades per mail till alla medlemmar som vi har mailadresser
till 23 december 2016, det vill säga 65 dagar före årsmötet. Kallelsen innehöll information om
tidpunkt och plats. Detta skickades både till de som betalat medlemsavgiften för 2016 (med en
uppmaning om att förnya denna för 2017) och till de som redan betalat medlemsavgiften för
2017. 26 januari 2017 skickades en påminnelse till samma grupp om årsmötet och om att förnya
sitt medlemskap.
22 december 2016 (66 dagar före årsmötet) skapades ett facebookevent för årsmötet. Över 200
personer har bjudits in till facebookeventet.
Onsdagen 11 januari 2017 skickades även ett mail till alla åretruntvolontärer med
@stockholmpride-mailadress som innehöll information om årsmötet och en uppmaning att
engagera sig i föreningen och betala medlemskapet.
Handlingarna
Enligt stadgan så ska ”Styrelsens yttranden och förslag med anledning av motioner skall
tillsammans med propositioner, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse,
revisionsberättelse samt valberedningens förslag finnas tillgängliga på föreningens webbplats
för föreningens medlemmar 14 dagar före årsmötet” (§12).
Handlingarna lades upp på hemsidan 12 februari 2017. Samma dag så mailades även länken till
handlingarna ut till samtliga medlemmar, detta till de som betalat medlemsavgift för 2017.
Förslag till årsmötet
att anse årsmötet stadgeenligt kallat

