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Protokoll fört vid Kompis Sveriges (802473-9701) årsmöte 28 mars 2022  
Plats och tid: The Park Södra, Magnus Ladulåsgatan 3, 28 mars 2022 kl. 17.00 - 18.00   
Protokollnummer: 2022-01  
 
1.Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).  
Röstlängden fastställdes av årsmötet. 

 
2.Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
Beslut: Pegah Afsharian valdes till mötesordförande för årsmötet och Natassia Fry till 
mötessekreterare. 
 
3.Val av protokolljusterare och rösträknare.  
Beslut: Henrik Szabo och Sebastian Stjern valdes till protokolljusterare för årsmötet. 
Margita Ingwall valdes till rösträknare för årsmötet. 
 
4.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
Beslut: Årsmötet fastslog att mötet utlyst stadgeenligt. 
 
5.Fastställande av föredragningslista.   
Beslut: Föredragningslistan fastställdes av årsmötet.  

 
6.Årsredovisning för det senaste verksamhetsåret: 
a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
Beslut: Årsmötet fastslog årsredovisningen inklusive verksamhetsberättelse för det senaste 
verksamhetsåret. 
 
b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret.  
Beslut: Årsmötet fastslog årsredovisningen inklusive verksamhetsberättelse och 
förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
 
7.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- 
/räkenskapsåret.  
Beslut: Årsmötet antog revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhetsåret. 

 
8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.  
Beslut: Årsmötet följder revisorns rekommendation och gav styrelsen ansvarsfrihet för den 
tid som revisionen avser. 
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9.Fastställande av medlemsavgifter.  
Beslut: Årsmötet fastställde medlemsavgift till föreningen till 0 kronor.  
 
10.Fastställande av verksamhetsplan/-mål för det kommande verksamhets-
/räkenskapsåret 2022  
Johan Bäckström föredrog verksamhetsplan med mål för det kommande verksamhets- och 
räkenskapsåret.  
 
Beslut: Årsmötet fastslog Verksamhetsplan med mål för verksamhetsåret 2022. 

 
11.Fastställande av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 2022  
Johan Bäckström föredrog budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.  
 
Beslut: Årsmötet fastslog budget verksamhetsåret 2022. 

 
12.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
Inga motioner har inkommit till årsmötet varför inga motioner behandlades på mötet. 

 
13.Valberedningens förslag för:  
a)föreningens ordförande för en tid av 1 år;  Valberedningen föreslår följande person som 
styrelsens ordförande för en tid av 1 år: Véronique Lönnerblad. 

 
Beslut: Årsmötet väljer Véronique Lönnerbladtill föreningens ordförande för en tid av 1 år. 

 
b)antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år; Valberedningen föreslår följande 
personer som ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år: Natassia Fry, Pegah Afsharian, Henrik 
Szabo, Margita Ingwall, Sebastian Stjern, och Abdulla Miri och Petra Kauraisa.  

 
Beslut: Årsmötet väljer Natassia Fry, Pegah Afsharian, Henrik Szabo, Margita Ingwall, 
Sebastian Stjern, och Abdulla Miri och Petra Kauraisa till styrelsen som ledamöter för en tid 
av 1 år. 
 
c)eventuella suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;  
Valberedningen har inget förslag på suppleanter till styrelsen.  
 
Beslut: Inga suppleanter väljs till styrelsen. 

 
d)val av 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 
ledamöter delta:  

 
Beslut: Årsmötet valde Carola Nilsson till revisor och Lars Fredriksson till  revisorssuppleant. 

 
e)val av Valberedning för en tid av ett år av vilka en skall utses till ordförande. I detta val får 
inte styrelsens ledamöter delta:  
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Beslut: Årsmötet valde Jenny Lidgren till ordförande för valberedningen och Anna Nelson 
som ledamot i valberedningen. 

 
14.Mötets avslutande  
Mötes avslutades. 

 
 

Vid protokollet 
 
 
Sekreterare                                                  Ordförande    

 
 
 
 
 

Natassia Fry   Pegah Afsharian 
                

 
 
 
 

Justeras 
 
 
 
 
 

Henrik Szabo    Sebastian Stjern 


