


Protokoll från Mattecentrums riksårsmöte 2019 | 17 mars 2019

§1 Årsmötets öppnande
Styrelseordförande Christer Mattsson förklarade mötet öppnat klockan 13:07 den 17 mars 2019.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet valde 

Freddy Grip till mötesordförande

Erik Einarsson till mötessekreterare

§3 Fastställande av arbetsordning

Mötet beslutade

att arbetsordningen godtas med tillägget att årsmötet kan fatta beslut via acklamation. 

§4 Presentation av VoteIT

Inga beslut fattades under denna punkten

§5 Fråga om mötet blivit utlyst så som det beskrivs i 

stadgan

Mötet beslutade

att årsmötet anses behörigen utlyst 

§6 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

att dagordningen godtas oförändrad. 

§7 Fastställande av röstlängd, rösträtt och uttalanderätt

Mötet fastställde 

röstlängden till 13 ombud (Se bilaga). 
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§8 Val av protokolljusterare tillika röstäknare

Mötet valde 

Christoffer Stark och Johan Reimhagen till rösträknare tillika justerare av protokollet 

§9 Presentation av verksamhetsberättelsen 2018, 

verksamhetsplan 2019 och ekonomisk redogörelse för det 

gångna verksamhetsåret respektive bokföringsåret

Mötet beslutade

att(1) lägga verksamhetsberättelsen för 2018 till handlingarna 

att(2) lägga ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret respektive bokföringsåret till handlingarna

att(3) fastställa verksamhetsplanen för 2019 enligt förslaget 

§10 Presentation av revisionsberättelse

Mötet beslutade

att lägga revisionsberättelsen för 2018 till handlingarna 

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Mattecentrum

Mötet beslutade

att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet 

§12 Avtackande av styrelseledamöter

Inga beslut fattades under denna punkten

§13 Val av ordförande, styrelseledamöter och revisor

Mötet valde 

Christel Tholse Willers till ordförande med ett mandat på två (2) år 
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Martin Tiberg till ledamot med ett mandat på två (2) år 

Lovisa Bergström till ledamot med ett mandat på två (2) år 

Björn Westerholm till ledamot med ett mandat på två (2) år 

Ulrika Strömqvist till ledamot med ett mandat på två (2) år 

Sofia Kax till ledamot med ett mandat på ett (1) år 

Carola Nilsson till auktoriserad revisor med ett mandat på ett (1) år 

Jannike Kohinoor till valberedning med ett mandat på ett (1) år 

Christer Mattsson till valberedning med ett mandat på ett (1) år 

§14 Behandling av propositioner från styrelsen för 

Mattecentrum

§14.1 Proposition Medlemsservice

Mötet beslutade

att(1) anta Proposition: Beräkningsförfarande och Arbetsprocess för Medlemsservice som styrande for Medlemsservice 

(bilaga 1) med start 1 januari 2020. 

att(2) 75% av bidraget från MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilfrågor) fördelas mellan medlemsföreningarna 

inom ramen för Medlemsservice 

att(3) processen för Medlemsservice ska skötas enligt bilaga 2 

att(4) fördelningen mellan aktiva medlemsföreningar i Medlemsservice” beräknas enligt metoden i bilaga 3 

att(4) minimigränser införs för att få ta del av Tilldelning och Grundpaket i Medlemsservice enligt bilaga 4 

att(5) ge kansliet i uppdrag att ta fram en uppdaterad arbetsbeskrivning och arvoderingsmodell för det lokala 

projektledaruppdraget, för implementering med start 1 januari 2020, enligt riktlinjerna som framställs i bilaga 5 

att(6) årsmötet ger kansliet i uppdrag att senast till den sista oktober 2019 förse medlemsföreningarna med mallar för 

budgetarbetet kopplat till Medlemsservice. Dessa mallar ska tas fram i samråd med projektledare och/eller ordföranden 

från minst två olika medlemsföreningar 
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§14.2 Proposition om förslag på ändring av styrelsens arbete 

och förutsättningar

Mötet beslutade

att(1) återremittera propositionen och att den istället delas upp i två skilda propositioner 

Avslagna yrkanden

att(2) Mattecentrums årsmöte ger styrelsen i uppdrag att till årsmötet 2020 ta fram förslag på styrelsens arbete kan 

förändras till ett större deltagande i Mattecentrum operativa arbete 

att(3) Mattecentrums årsmöte ger styrelsen i uppdrag att utreda om, och hur, eventuella arbetande ledamöter skall 

ersättas 

§15 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades

§16 Årsmötets avslutande

Mötesordförande Freddy Grip avslutade mötet klockan 16:10 den 17 mars 2019
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Bilaga 1 – Reservationer

Inga reservationer har inkommit



Röstlängd fastställd 2019-03-17, klockan 13:33

Ombudsnummer Namn Närvarande

1 Alborz Azadrad 1

2 Bengt Forsberg 1

3 Christoffer Stark 1

4 Ingemar Sjöström 1

5 Johan Reimhagen 1

6 Love Eklund 1

7 Magdalena Agrell 1

8 Mahmoud Ramadan 1

9 Nikita Kristoffersson 1

10 Ola Prenner 1

11 Olov Junker  1

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Rapp David 1

21 Viktor Hällqvist 0

22 Henrik Torstensson 1
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