
Mötesprotokoll	årsmöte	–	Om	Dissociation	
	
Protokollnummer: 1 
Datum: 2020-06-09 
Mötet hålls via chattfunktionen Messenger 
 
Medverkande: Lotta Arehn, Linnéa Regnlund, Hanna Karlsson, Bonnie Friedh och 
Michaela Châteaux 
 
 
1. Mötet öppnas 17:30 av ordförande Lotta Arehn. 

 

2. Kallelse och justering av röstlängd, då mötet är ett uppstartsmöte för att starta föreningen 
har alla deltagare i mötet rösträtt.  

 

3. Dagordningen godkänns. 

 

4. Beslut tas att Lotta Arehn väljs till mötets ordförande.  

 

5. Beslut tas att Bonnie Friedh väljs till mötessekreterare.  

 

6. Beslut tas att Hanna Karlsson och Linnéa Regnlund väljs till justerare.  

 

7. Beslut tas om att starta föreningen och att dess namn ska vara ”Om dissociation”.  

 

8. Beslut tas i enighet med interimsstyrelsens förslag om att anta de stadgar som inkommit 
från interimsstyrelsen inför mötet.  

 

9. Medlemsavgift 

Till mötet har inkommit följande förslag på medlemskap och kostnad 

- 50 kr/person och år  
- 100 kr/person och år  



Utöver något av ovanstående förslag skall och finnas möjlighet att bli stödmedlem utifrån 
dessa förslag 

- Stödmedlemskap på 250 kr/person och år 
- Stödmedlemskap 200 kr/person och år 
- "Prenumerationsmedlemskap" på ca 300 kr/år där det ingår en bok + porto. 

Linnéa Regnlund kommer med upplysningen att en bok + porto kommer att kosta cirka 250 kr 
och att prenumerationsmedlemskapet därmed kommer innebära att medlemsavgiften då blir 
50 kronor inför beslutsfattande.  

Vi diskuterar frågan med prenumerationsmedlemskap.  

Hanna Karlsson lyfter frågan att det är en kul grej men att risken finns att det tolkas som att 
en automatiskt kommer att få en bok varje år.  

Lotta Arehn kommenterar att det också är förutsatt att vi släpper en antologi om året och 
föreslår i stället att erbjuda stödmedlemmar 5 % rabatt på antologier i stället. 

Linnéa Regnlund föreslår 10 % vilket kommer att vara cirka 25 kronor givet de prisuppgifter 
hon kom med tidigare.  

Detta tycker gruppen känns rimligt. 

Punkten delas upp i tre delar efter förslag från ordförande Lotta Arehn 

- Det beslutas i enighet med förslaget att vi ska ha medlemsavgift och att denna ska löpa 
per kalenderår till en kostnad av 50 kronor per person och år.  

- Det beslutas i enighet med förslaget att vi ska erbjuda möjlighet att bli stödmedlem till 
en kostnad av 200 kronor per person och kalenderår.  

- Förslaget om prenumerationsmedlemskap avslås och i stället tas beslut om att 
betalande stödmedlemmar ska erbjudas 10 % rabatt vid köp av en antologi.  

 

10. Val av styrelse 

Beslut tas om att styrelsen ska se ut enligt nedan 

- att till Ordförande välja Lotta Arehn 
- att till Kassör välja Linnéa Regnlund 
- att till Sekreterare välja Bonnie Friedh Möller 
- att till ledamot välja Michaela Châteaux 
- att till suppleant/ersättare välja Hanna Karlsson 

 

 



11. Val av revisorer  

Beslut tas om att till föreningens revisor välja Thérèse Eriksson 

 

12. Val av valberedning 

Beslut tas om att ge styrelsen i uppdrag att finna två personer till valberedning då de 
föreslagna personerna fått andra uppgifter.  

 

13. Val av firmatecknare 

Beslut tas om att till föreningens firmatecknare, var för sig, välja Linnéa Regnlund och 
Michaela Châteaux.  

 

14. Föreningens verksamhet  

Till årsmötet har inkommit två förslag till Verksamhetsplan, ”Skiss till verksamhetsplan, 
förslag 1” och ”Skiss till verksamhetsplan, förslag 2”. 

Interimsstyrelsens förslag är 

- att anta ”Skiss till verksamhetsplan, förslag 1” 
- att avslå ”Skiss till verksamhetsplan, förslag 2” 

Beslut tas att i enighet med interimsstyrelsens förslag anta ”Skiss till verksamhetsplan, förslag 
1” som verksamhetsplan.  

 

15. Föreningens ekonomi  

Budget 

Beslut tas i enighet med interimsstyrelsens förslag att anta det till årsmötet inkomna förslag 
till föreningens budget 

 

Om beslut enligt ovanstående tas av årsmötet innefattar det bland annat beslut om 

- att föreningen upprättar hemsida och domännamn via one.com till en kostnad av 347 
kr första året och 1087 kr andra året 

- att föreningen blir företagskund hos Swedbank, till en kostnad av 900 kr per år samt 
en kostnad på 1,50 kr per mottagen swishbetalning 

- att föreningen skänker 5 kronor/såld och/eller streamad bok till föreningen Ecpat 



Dessa utgör de billigaste alternativen som hittats.  

 

16. Nästa årsmöte 

Nästa årsmöte beslutas till den 21/3 år 2021.  

 

17. Övriga frågor 

- Linnéa Regnlund presenterar lediga domännamn för hemsidan och att hennes förslag är 
www.dissociation.nu 

Beslut tas om att köpa domänen och ge Linnéa Regnlund och Michaela Châteaux i uppgift att 
om den är upptagen själva välja det de anser vara det bästa alternativet.  

- Linnéa Regnlund föreslår att hon tar på sig att registrera föreningen hos Skatteverket och 
ordna med banken och därefter sammankallar till ett styrelsemöte via chatt.  

Beslut tas i enighet med Linnéa Regnlunds förslag.  

- Lotta Arehn lyfter frågan huruvida vi ska boka ett möte för att diskutera hur vi ska 
sprida budskapet om föreningen samt starta sociala medier osv. eller om detta ska 
fortsätta diskuteras i FB-gruppen.  

- Linnéa Regnlund föreslår att vi vid styrelsemötet också diskuterar valberedning, 
ekonomiska frågor om antologin.  

Beslut tas att i enighet med Linnéa Regnlunds förslag lyfta dessa frågor på styrelsemötet och 
att övriga frågor fortsatt sköts i FB-gruppen och att en alltid pingar övriga medlemmar så att 
de får notiser när någon gör ett inlägg.  

 

18. Mötet avslutas 

 
Vid protokollet: Bonnie Friedh Möller  
 
_______________________________ 
 
 
Ordförande: Lotta Arehn 
 
_______________________________ 
 
 
 
 



 
 
Justerare:  
 
Hanna Karlsson  
 
_______________________________ 
 
 
Linnéa Regnlund 
 
_______________________________ 
 
 


