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Årsmötesprotokoll 

Miljöpartiet Mölndal 2017 
 

1 § Mötets öppnande 

Ledningsgruppens sammankallande My Blomgren öppnade mötet kl. 15:05. 

 

2 § Val av ordförande 

BESLUT: Att välja Carolina Bruseman till ordförande 

 

3 § Val av sekreterare, justerare och tillika rösträknare 

BESLUT: Att välja Lucas Henriksson till sekreterare 

BESLUT: Att välja Staffan Bjerrhede och Mats Ola Vennström till justerare tilllika 

rösträknare 

 

4 § Fråga om mötet är behörigt utlyst 

Styrelsen skickade ut kallelsen mer än en månad innan mötet, vilket är mer än vad 

stadgarna kräver. 

BESLUT: Att anse mötet stadgeenligt kallat 

 

5 § Fastställande av röstlängden 

BESLUT: Att fastställa röstlängden till alla närvarande medlemmar i Miljöpartiet 

Mölndal 

 

6 § Fastställande av dagordningen 

BESLUT: Att fastställa dagordningen i enlighet med utskickat förslag 

 

7 § Verksamhetsberättelse 

Jenny Rodin föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret. 

BESLUT: Att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna 
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8 § Resultat- och balansräkning 

Styrelsen föredrog resultat- och balansräkningen för det gångna verksamhetsåret. 

BESLUT: Att lägga resultat- och balansräkningen till handlingarna 

BESLUT: Att lägga resultatet 72 598,69 kr till valfonden 

 

9 § Revisionsberättelse 

Theodore Ryan föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret. 

BESLUT: Att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

 

10 § Ansvarsfrihet 

BESLUT: Att bevilja den avgående ledningsgruppen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2016/2017 

 

11 § Verksamhetsplan 

Ulrika Frick föredrog ledningsgruppens förslag till verksamhetsplan. 

BESLUT: Att anta verksamhetsplanen i enlighet med utskickat förslag 

 

12 § Budget 

Ulrika Frick föredrog ledningsgruppens förslag till budget. 

BESLUT: Att anta verksamhetsplanen i enlighet med utskickat förslag 

 

13 § Val av ledningsgrupp 

a) En sammankallande 

Valberedningen föredrog sitt förslag till sammankallande. 

BESLUT: Att välja Camilla Lagerkvist till sammankallande 

 

b) En kassör 

Valberedningen föredrog sitt förslag till kassör. 

BESLUT: Att välja Ulrika Frick till kassör 

 

c) Två språkrör varav ett manligt och ett kvinnligt 

Valberedningen föredrog sitt förslag till språkrör. 
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BESLUT: Att välja Ulrika Frick och Rasmus Draklander till språkrör 

 

d)  Övriga ledamöter 

Valberedningen föredrog sitt förslag till övriga ledamöter i ledningsgruppen.  

BESLUT: Att välja Inga-Lill Ramell och Mats Ola Vennström till övriga ledamöter i 

ledningsgruppen 

 

e)  Ersättare 

Inga kandidater till ersättare fanns. 

BESLUT: Att punkten stryks 

 

14 § Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

Valberedningen föredrog sitt förslag till revisorer. Inga kandidater till 

revisorsuppleant fanns. 

BESLUT: Att välja Anders Dahlgren och Hans Lundin till revisorer 

BESLUT: Att punkten om revisorsuppleant stryks 

 

15 § Val av valberedning 

Ledningsgruppen föredrog sitt förslag till valberedning. 

BESLUT: Att välja My Blomgren, Kader Hamakarim och Jenny Rodin till 

valberedning 

 

16 § Val av kongressombud 

Valberedningen föredrog sitt förslag till kongressombud. 

BESLUT: Att välja Camilla Lagerqvist och Mats Ola Vennström till kongressombud 

BESLUT: Att välja Johanna Hospers till ersättare till kongressen 

 

17 § Val av ombud till årsmöte för regionorganisation och valkrets 

Valberedningen föredrog sitt förslag till ombud. 

BESLUT: Att välja Ulrika Frick, Kader Hamakarim till ombud till Miljöpartiet Västra 

Götalands årsmöte 

BESLUT: Att uppdra åt ledningsgruppen att fyllnadsvälja resterande 
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ombudsplatser till Miljöpartiet Västra Götalands årsmöte 

BESLUT: Att välja Ulrika Frick och Jennie Rodin till ombud till Miljöpartiet Västra 

Götalands Västra valkrets årsmöte 

BESLUT: Att uppdra åt ledningsgruppen att fyllnadsvälja resterande 

ombudsplatser till Miljöpartiet Västra Götalands västra valkretsens årsmöte 

 

18 § Val av ledamöter till valkretsens styrelse 

Valberedningen föredrog sitt förslag till en ordinarie ledamot och en ersättare till 

Miljöpartiet Västra Götalands Västra valkretsens styrelse. 

BESLUT: Att punkten stryks 

 

19 § Antagande av normalstadgar (enligt beslut av kongressen) 

Carolina Bruseman föredrog förslaget till nya stadgar. 

 

YRKANDE: Att ändra 5.6 till “5.6 Årsmötet väljer en ordförande.” 

BESLUT: Att bifalla yrkandet 

 

 

 

YRKANDE: Att stryka 6.1 ur förslaget på normalstadgar. 

BESLUT: Att avslå yrkandet 

 

 

BESLUT: Att anta förslaget till stadgar enligt utskickat förslag med gjorda 

ändringar (beslutet fattades med mer än ⅔ majoritet) 

 

20 § Val av nomnineringsprocess till kommunlistan inför valet 2018 

Ledningsgruppen föredrog sitt förslag till nomineringsprocess för kommunlistan 

inför valet 2018.  

BESLUT: Att anta de gemensamma reglerna för nomineringsprocesser enligt 

utskickat förslag. 
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21 § Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns att behandla. 

 

22 § Mötets avlutande 

Carolina Bruseman avslutade mötet kl. 16:06. 

 

 

 

 

___________________________________         _________________________________ 

Carolina Bruseman, mötesordförande        Lucas Henriksson, mötessekreterare 

 

 

 

___________________________________         _________________________________ 

Staffan Bjerrhede, justerare          Mats Ola Vennström, justerare 

 


