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Protokoll Stockholm Prides årsmöte  
den 19 mars 2022 

1. Årsmötets öppnande 
Föreningens ordförande Vix Herjeryd öppnade mötet klockan 14:01 och 
hälsade alla välkomna. 
 

2. Upprop och justering av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 40 privata röster samt tre organisationer och 
företag med totalt tio röster, för en sammanlagd röstlängd av 50 röster.  

 
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Ordförande Vix Herjeryd nominerade Johan Groth till mötesordförande 
och Julle Bergenholtz-Foglander till mötessekreterare. 
 
Årsmötet beslutade:  
att välja Johan Groth till mötesordförande och Julle Bergenholtz-
Foglander till mötessekreterare. 
 
Röstlängden behövde efter denna punkt justeras.  
 
Årsmötet beslutade: 
att fastställa röstlängden till 31 privata röster samt fyra organisationer 
och företag med 19 röster för en sammanlagd röstlängd av 50 röster.  

 
4. Val av två justerare samt rösträknare 

David Persson och Jesper Graetsch nominerade sig själva till justerare 
samt rösträknare. 
 
Årsmötet beslutade:  
att välja David Persson och Jesper Graetsch till justerare samt 
rösträknare.  
 

5. Adjungeringar 
Årsmötet hade inga djungeringar för mötet. 
 

6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande 



 Föreningen Stockholm Prides årsmöte 
 19 mars 2022 

2 (12) 

Ordförande Vix Herjeryd informerar att en kallelse till årsmötet skickades 
ut till alla medlemmar mailledes den 18 januari, det vill säga mer än de 60 
dagar som krävs enligt stadgarna. Samtliga handlingar till årsmötet 
förutom revisionsberättelsen och revisorernas rapport tillgängliggjordes 
på föreningens webbplats den 5 mars, inom ramen för vad stadgarna 
kräver. Revisionshandlingarna lades ut på föreningens webbplats den 17 
mars.  
 
Årsmötet beslutade:  
att anse årsmötet stadgeenligt utlyst. 
 

7. Fastställande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor 
Dagordningen visades upp för årsmötet, där punkten 7a lades till för 
genomgång av årsmötets arbetsordning. Det noterades två övriga frågor 
som lades till i dagordningen.  
 
Årsmötet beslutade: 
att godkänna den utskickade dagordningen. 

 
7a. Årsmötets arbetsordning 

Michal Budryk från styrelsen gick igenom årsmötets arbetsordning. 
 
Årsmötet beslutade: 
att fastställa arbetsordningen för årsmötet. 

 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2021 

Martin Edlund, Susan Laamanen och Fredrik Saweståhl från styrelsen 
föredrog föreningens verksamhetsberättelse för 2021. Under denna 
presentation gicks det igenom vilka personer som har haft vilka 
ansvarsområden inom styrelsen och föreningens verksamhetsområden 
under året. Styrelsens verksamhet under året inkluderade bland annat 
representation, ekonomisk styrning, planering av festival under pandemin, 
teckning av avtal och antagande av riktlinjer för partnersamarbeten. Årets 
Pride-verksamhet gicks också igenom. Dessa verksamheter under temat 
”Nyckeln till frihet” inkluderade bland annat digital Pride-parad och 
Pride House, Pride Ung, en HBTQIA-kryssning samt nyheten Pride Fair 
(en plattform för kultur och marknad). Styrelsen gick även igenom de 
ideella krafter som gjort festivalen möjlig under året som gått (inklusive 
130 volontärer som arbetade med sommarfestivalen och 10 volontärer 
med Stockholm Winter Pride). Föreningens internationella engagemang 
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presenterades också via Solidaritetsfonden (som exempelvis stöttat Pride-
festivaler i exempelvis Tbilisi Pride, Budapest Pride och Europride i 
Belgrad), Interpride och European Pride Organisers Association (EPOA) 
samt försäljning av solidaritetsarmband. Slutligen presenterades även 
arbetet med plattformar och kommunikation gentemot medlemmar, 
medlemsantal (oförändrat i jämförelse med föregående år) samt 
föreningens arbete kring mångfald, tillgänglighet och antirasism.    
 
Röstlängden behövde i detta skede justeras.  
 
Årsmötet beslutade: 
att fastställa röstlängden till 32 privata röster samt fyra organisationer 
och företag med 19 röster för en sammanlagd röstlängd av 51 röster.  

 
Kassör Jesper Graetsch föredrog föreningens ekonomiska berättelse för 
2021. Intäkterna (sammanlagt 2 088 577 SEK) bestod bland annat av 
sponsorintäkter, bidrag, efterskänkning av festivalbiljetter och krisstöd i 
samband med pandemin. På kostnadssidan (sammanlagt 2 207 999 SEK) 
bestod dessa bland annat av föreningens löpande kostnader och kostnader 
i samband med sommarfestivalen samt dogtags. Stockholm Pride gick 
sammanlagt under 2021 med ett minusresultat på 119 422 kronor. I övrigt 
lyftes att styrelsen arbetat aktivt med att bibehålla och öka antalet 
partners och samarbeten samt arbeta med strategisk ekonomisk styrning 
och kostnadskontroll.  
 
En fråga uppkom om vilka intäkter som har varit viktigast för att hålla 
ekonomin stabil. Styrelsen svarade att bidraget från Kulturrådet, 
sponsorer samt marknadsföringsbidraget från Visit Stockholm bidrog 
starkt till detta, speciellt då försäljningen av dogtags blev mindre än 
förväntad. En följdfråga uppkom om var dessa intäkter registrerades i 
förvaltningsberättelsen samt hur medel kring regnfonden och 
biljettförsäljning har hanterats. Även om fråga om möjligheten att lista 
dogtags som varulager i förvaltningsberättelsen lyftes. Styrelsen svarade 
att de har rådfrågat med revisorn om hur förvaltningsberättelsen skulle 
struktureras kring varulager, gåvor och biljettförsäljning och 
resonemangen kring detta. 
 
Några medskick lyftes kring hur styrelsen kan arbeta med den ekonomiska 
styrningen kring dogtags samt detaljrikedomen i den ekonomiska 
presentationen till årsmötet, där styrelsen tog emot medskicken.  
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Årsmötet beslutade: 
att lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen för 2021 
till handlingarna.   

 
9. Revisorernas berättelse 

Emilia Wikström Melin och Hannes Kataja, föreningens 
verksamhetsrevisorer, föredrog revisorernas berättelse som har tagits 
fram i samarbete med den auktoriserade revisorn. Revisorerna har också 
granskat protokoll och deltagit på föreningens verksamheter samt 
styrelsemöten. Verksamhetsrevisorerna har också skrivit ett eget PM med 
deras observationer. Revisorerna lyfter där att styrelsen generellt har 
genomfört året på ett positivt sätt. Ett medskick från revisorerna handlade 
om att arbeta tydligare med beslutsmässighet för styrelsen samt 
noggrannare hantering av per capsulambeslut.  
 
En fråga uppkom om styrelsen tagit beslut på möten där beslutsmässighet 
inte funnits. Styrelsen svarade att per capsulambeslut har tagits när 
styrelsen inte har varit beslutsmässig på ordinarie möte.  
 
Årsmötet beslutade: 
att lägga revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2021 till 
handlingarna.    
 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Kassör Jesper Graetsch presenterade förslag på resultat- och 
balansräkningen för verksamhetsåret 2021.  
 
Årsmötet beslutade: 
att fastställa resultat- och balansräkningen för 2021 enligt utskickad 
handling.    
 

11. Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om en resultatdisposition om 3 679 
730 kronor i ny räkning. 
 
Årsmötet beslutade: 
att besluta om resultatdispositionen om 3 679 730 kronor  
 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
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Revisorerna tillstyrker att styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 
 
En votering begärdes kring denna fråga. Denna votering genomfördes. 
 
Årsmötet beslutade: 
att ge ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021.  

 
13. Presentation av budget och verksamhetsplan 

Kassör Jesper Graetsch presenterade styrelsens förslag till budget för 
2022, där fokus fortsatt kommer att ligga på sponsorer, partners och 
kostnadskontroll. Målet för 2022 års budget är att göra ett nollresultat.  
 
Ordförande Vix Herjeryd presenterade att styrelsen för närvarande 
arbetar med verksamhetsplanen för 2022, och att strategin för 2019-2021 
har förlängts med ett år. Verksamhetsplanen för 2022 kommer när den är 
klar att fokusera i huvudsak på de delar inom strategin (främst relaterat 
till pandemin) som ännu inte verkställts.  

 
14. Propositioner 

Till årsmötet har styrelsen utformad tre propositioner för behandling på 
årsmötet. 

a. 1. Införande av HBTQI 
Michal Budryk från styrelsen presenterade propositionen, som var utifrån 
föregående årsmötes uppdrag att utreda ett möjligt införande av 
begreppet HBTQI i föreningens styrdokument. Styrelsen har utifrån denna 
utredning funnit att en sådan ändring är välkommen.  

 
Ett yrkande lyftes om att anta begreppet HBTQ+ istället för HBTQI. 
Styrelsen jämkade sig med yrkandet.  
 
Ett yrkande lyftes om att återremittera frågan, vilket avslogs. 
 
Ett yrkande lyftes om att anta begreppet HBTQIA. Detta yrkande röstades 
mot HBTQ+, där HBTQ+ vann röstningen. 

 
Årsmötet beslutade: 
att ändra föreningens stadgar i §§ 1, 2 och 17 genom att byta begreppet 
HBTQ mot HBTQ+; 
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att ändra föreningens stadgar i §1 genom att redigera skrivningen 
”Föreningen är öppen för alla som känner sig delaktiga i och respekterar 
den kultur som har sina rötter i homosexuella, bisexuella, transpersoner 
och queers liv.” så att den får lydelsen: ”Föreningen är öppen för alla 
som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i 
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners 
liv.”; 
att uppdra åt styrelsen att uppdatera de berörda policys och övriga 
styrdokument genom att byta begreppet HBTQ mot HBTQ+; 
att uppdra åt styrelsen att uppdatera övriga kommunikationsmaterial i 
enlighet med de ovannämnda ändringarna. 
 

b. 2. Ändring av uppförandekoden 
Michal Budryk från styrelsen presenterade propositionen, som handlade 
om hur ärenden ska hanteras i visselblåsarfunktionen utanför 
festivalveckan.  

 
Årsmötet beslutade: 
att uppdatera uppförandekoden genom att omstrukturera och justera 
texten kring ”om någon far illa under festivalen” med tillägget att den 
externa visselblåsarfunktionen i samråd med verksamhetsstödet (HR eller 
verksamhetschefen) och i samråd med styrelsens ordförande (i dessa fall 
då ärendet angår verksamhetschefen) hanterar sådant som inträffar under 
övriga året. 

 
c. 3. Förslag på ändringar i Stockholm Prides stadgar 

Fredrik Saweståhl presenterade propositionen, som relaterade till hur 
insamlingsstiftelsen Solidaritetsfonden skulle införlivas i föreningens 
stadgar och hur Solidaritetsfondens verksamhet ska redovisas till 
föreningen. 

 
Årsmötet beslutade: 
att ändra föreningens stadgar i §2 genom att tillägga följande punkten: 
aktivt engagera sig i och ekonomiskt stötta Insamlingsstiftelsen 
Solidaritetsfonden Stockholm Pride. 
att ändra föreningens stadgar i §12 genom att paragrafen får följande 
lydelse: 

Styrelsens yttranden och förslag med anledning av motioner skall 
tillsammans med propositioner, verksamhetsberättelse, ekonomisk 
berättelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag till styrelse 
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för föreningen och Insamlingsstiftelsen Solidaritetsfonden 
Stockholm Pride samt Insamlingsstiftelsen Solidaritetsfonden 
Stockholm Prides verksamhetsberättelse och årsredovisning, finnas 
tillgängliga digitalt för föreningens medlemmar senast 14 dagar 
före årsmötet, samt kunna tillsändas medlem som så begär. 

att ändra föreningens stadgar i §13 genom att efter punkt 9 tillägga punkt 
9.a med följande lydelsen: 

9.a Insamlingsstiftelsen Solidaritetsfonden Stockholm Prides 
verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 

att ändra föreningens stadgar i §13 genom att efter punkt 20.e tillägga 
punkter 20.f och 20.g med följande lydelse: 

20.f Val av styrelse för Insamlingsstiftelsen Solidaritetsfonden 
Stockholm Pride 
20.g Val av en auktoriserad revisor, samt en revisorssuppleant för 
revidering av Insamlingsstiftelsen Solidaritetsfonden Stockholm 
Pride 

att ändra föreningens stadgar genom att omnumrera den tidigare punkten 
20.f med den oförändrade lydelsen ”Val av valberedning bestående av 
minst tre ledamöter, varav en sammankallande, intill nästa årsmöte” till 
20.h 
att ändra föreningens stadgar i §15 genom att efter paragrafens sjätte 
stycke med den oförändrade lydelsen ”Styrelsen utser festivalledning för 
Stockholm Pride.” tillägga ett stycke med följande lydelse: 

Styrelsen utser en representant till Insamlingsstiftelsen 
Solidaritetsfonden Stockholm Prides styrelse. 

att ändra föreningens stadgar i §17 genom att meningen ” Valberedningen 
skall lägga fram förslag på ordförande, kassör och styrelse och samt 
revisorer till årsmötet.” ersätts med följande lydelse: 

Valberedningen skall lägga fram förslag på ordförande, kassör och 
styrelser och samt revisorer till årsmötet. 

att anse beslutet omedelbart justerat. 
 

15. Val av: 
Valberedningen redogjorde för sina förslag till förtroendeposter för 2022. 
Valberedningen meddelade att förslaget var enhälligt. De nominerade fick 
i samband med förslagen möjlighet att presentera sig för årsmötet. 

a. Ordförande (på 1 år) och vice ordförande (på 1 år) 
Valberedningen föreslår att på ett år välja Fredrik Saweståhl (nyval) till 
föreningens ordförande. Valberedningen har inte valt att lägga förslag på 
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vice ordförande utan låta styrelsen konstituera sig själv gällande vice 
ordförande.  
 
Årsmötet beslutade: 
att välja Fredrik Saweståhl (nyval) till ordförande.  
 

b. Kassör (på 2 år) 
Då kassör Jesper Graetsch valdes på två år under årsmötet 2021 
behandlades inte denna punkt på årsmötet. 
 

c. Övriga ordinarie styrelseledamöter (de som väljs på 
ordinarie mandatperiod väljs på två år, fyllnadsval på ett år) 

Valberedningen föreslår att på två år välja Michal Budryk (omval), Susan 
Laamanen (omval), Per Wahlberg (nyval), Cornelia Karlsson (nyval). 
Mats Nordström (nyval), Ingwar Eklund (nyval) och Anne Hööglund 
(nyval).  
 
En fråga lyftes till valberedningen om anledningen till att samtliga 
ledamöter föreslogs väljas på två år, där det har varit kutym att saxa 
mandatperioder för invalda styrelseledamöter. Valberedningen förklarade 
att det hade att göra med stabilitet i styrelsen efter pandemin.  
 
Årsmötet beslutade: 
att välja Michal Budryk (omval) till ordinarie styrelseledamot på två år 
att välja Susan Laamanen (omval) till ordinarie styrelseledamot på två år 
att välja Per Wahlberg (nyval) till ordinarie styrelseledamot på två år 
att välja Cornelia Karlsson (nyval) till ordinarie styrelseledamot på två år 
att välja Mats Nordström (nyval) till ordinarie styrelseledamot på två år 
att välja Ingwar Eklund (nyval) till ordinarie styrelseledamot på två år 
att välja Anne Hööglund (nyval) till ordinarie styrelseledamot på två år 
 

d. Rangordnade suppleanter till styrelsen 
Då inga suppleanter föreslagits av valberedningen behandlades inte 
denna punkt på årsmötet. 
 

e. Verksamhetsrevisorer 
Valberedningen föreslår att på ett år välja Emilia Wikström Melin (omval) 
och Richard Brodd (nyval) till verksamhetsrevisorer för föreningen. 
 
Årsmötet beslutade: 
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att välja Emilia Wikström Melin (nyval) och Richard Brodd (nyval) till 
verksamhetsrevisorer.  
 

f. Auktoriserad revisor 
Valberedningen föreslår att välja Stefan Gustafsson, Björkholms 
revisionsbyrå (omval), till auktoriserad revisor. 
 
Årsmötet beslutade: 
att välja Stefan Gustafsson, Björkholms revisionsbyrå (omval), till 
auktoriserad revisor.  
 
Röstlängden behövde i detta skede justeras.  
 
Årsmötet beslutade: 
att fastställa röstlängden till 31 privata röster samt fyra organisationer 
och företag med 19 röster för en sammanlagd röstlängd av 50 röster.  
 

g. Valberedning 
Från den avgående valberedningen kandiderade två personer till 
valberedningen, Åsa Öckerman och Krister Mc Carthy. Utöver dessa 
nominerades även Joakim Storeide.  
 
Årsmötet beslutade: 
att välja Åsa Öckerman, Krister Mc Carthy och Joakim Storeide till 
valberedning för föreningen. 
att välja Åsa Öckerman till sammankallande för valberedningen.  
 

h. Val till Insamlingsstiftelsen Solidaritetsfonden 
Fredrik Saweståhl från styrelsen presenterade förslaget till ledamöter för 
Insamlingsstiftelsen Solidaritetsfonden. Detta förslag inkluderade Johnny 
Bergenholtz-Foglander, Viktor Harju, Johanna Lönn, Pia Pålsson och 
Johan Tideman. Styrelsen föreslog också att stiftelsens auktoriserade 
revisor kommer att vara samma som föreningens.  
 
Årsmötet beslutade: 
att välja Johnny Bergenholtz-Foglander, Victor Harju, Johanna Lönn, Pia 
Påhlsson och Johan Tiedemann till Insamlingsstiftelsen 
Solidaritetsfonden.  
att välja Stefan Gustafsson, Björkholms revisionsbyrå (omval), till 
auktoriserad revisor.  
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16. Motioner 

Till årsmötet har tre motioner inkommit för årsmötet att behandla. 

a. Motion Fotografier på Pride House 
Gabrielle de Bourg och Emil Åkerö föredrog motionen, som handlar om 
hur fotografering regleras på Pride House, där motionären inkommit med 
förslag till detta. Motionären uttryckte att motionens förslag inte stod i 
konflikt med varandra, och att båda förslag därför var möjliga att stötta. 
 
Eva Brunne från styrelsen presenterade styrelsens svar på motionen, där 
de bejakar andan i motionen och att styrelsen kan få möjlighet att utforma 
en policy kring fotografering för alla Stockholms Prides plattformar.  
 
Ett yrkande lyftes att styrelsens uppdrag ska vara klart innan årets 
festival. Styrelsen jämkade sig med detta förslag.  
 
Ett yrkande lyftes att uppdraget till styrelsen skulle vara i linje med 
motionärens förslag. Styrelsen jämkade sig med detta förslag. 

 
Årsmötet beslutade: 
att ge styrelsen i uppdrag att arbeta fram en policy för fotografering på 
Stockholm Prides alla plattformar i linje med motionärens förslag till 
årets festival. 
 
Ett yrkande lyftes om att förlänga mötestiden till 17:30. 
 
Årsmötet beslutade: 
att förlänga mötestiden för årsmötet till 17:30. 
 

b. Motion gällande föreningen och medlemsvård 
Stefan Göstasson och Maria Jern hade för mötet lagt en motion rörande 
att styrelsen inte lagt upp föregående årsmötesprotokoll inom tiden som 
stadgarna anger. Denna motion drogs under årsmötet tillbaka av 
motionärerna. Eva Brunne från styrelsen föreslog att en uppdatering av 
stadgarna för att ge större möjlighet till styrelsen att ladda upp 
årsmötesprotokollet i tid läggs som en proposition till nästkommande 
årsmöte.  

 
Ett yrkande lyftes om att åter väcka motion 2 för beslut.  
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Årsmötet beslutade: 
att väcka motion 2. 

 
Ett yrkande lyftes om att beslutet skulle anses omedelbart justerat.  

 
Årsmötet beslutade: 
att ändra föreningens stadgar i §13 genom att skrivningen ”Protokoll från 
årsmötet skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter 
mötet.” ändras till ”Protokoll från årsmötet skall hållas tillgängligt för 
medlemmarna senast sex veckor efter mötet.” 
att i övrigt anse motionen besvarad. 
att anse beslutet omedelbart justerat. 
 

c. Motion gällande att föreningens styrelse ska följa 
föreningens stadgar. 

Stefan Göstasson och Maria Jern hade för mötet lagt en motion rörande 
styrelsens medlemsvård och kommunikation till medlemmarna. Denna 
motion drogs under årsmötet tillbaka av motionärerna. 
 
Fredrik Saweståhl från styrelsen lyfte att de delade motionärens oro och 
att detta är en fråga som kommer att arbetas med från styrelsens sida 
under året.  
 

17. Fastställande av medlemsavgift 
Kassör Jesper Graetsch föredrog att styrelsen föreslår att 
medlemsavgiften förblir oförändrad under 2023. 
 
Årsmötet beslutade: 
att fastställa medlemsavgiften för privatpersoner för 2023 till hundra 
(100) kronor. 
att fastställa medlemsavgiften för ideella organisationer och 
sammanslutningar för 2023 till hundra (100) kronor per påbörjat 
hundratal medlemmar, dock max tusen (1 000) kronor. 
att fastställa medlemsavgiften för övriga juridiska personer för 2023 till 
tusen (1 000) kronor. 
 

18. Övriga frågor 
Två övriga frågor behandlades under mötet. 
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a. Information från biträdande festivalchef 
Biträdande festivalchef Daniel Gamvik informerade om vad som kommer 
att ske under festivalen 2022, där bland annat paraden, Pride Fair, Pride 
House och ett alkoholfritt område särskilt nämndes.  
 

b. Information från verksamhetschef 
Verksamhetschef Jesper Hansén lyfte två områden där digitala system 
kommer att utvecklas under året vilket inkluderade budget och hantering 
av volontärer. Behovet av påfyllnad i föreningens marknadsavdelning 
samt stärkt kompetens kring frågor om tillgänglighet lyftes också. 
Slutligen lyfte festivalchefen föreningens avgående ordförande Vix 
Herjeryd och tackade hen för arbetet utifrån denna position.  

 
19. Mötets avslutande 

Föreningens nyvalde ordförande Fredrik Saweståhl tackade alla 
årsmötets funktionärer för deras arbete och tackade samtliga avgående 
styrelseledamöter. Mötets ordförande avslutade mötet klockan 17:25.  
 
 
 
 
___________________  ____________________ 
Johan Groth   Julle Bergenholtz-Foglander 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 
___________________  ____________________ 
David Persson   Jesper Graetsch 
Justerare   Justerare 
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Hej! här kommer årsmötesprotokollet. Signera med hjälp av bank-id. Tack! David

Signerat av 4:
JESPER GRAETSCH
Signerat med BankID 2022-04-28 11:32 Ref: 10c26cb2-40a5-4031-870a-7f917d110f42

JULLE BERGENHOLTZ-FOGLANDER
Signerat med BankID 2022-04-27 13:18 Ref: c77ca03c-ddbf-4b56-9f9d-cb87b36dbe1c

JOHAN GROTH
Signerat med BankID 2022-04-27 09:45 Ref: 6cd8cdbd-a747-4070-81e5-06e01f3e0a6e

DAVID PERSSON
Signerat med BankID 2022-04-25 17:54 Ref: 621e3196-c9b4-404f-be8a-05e9d472cd30


