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RIKSFÖRBUNDET
FRIVILLIGA
SAMHÄLLSARBETARE

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2020
för Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS
Plats:

Zoom

Tid:

Söndag 28 juni 09.30

—

11.00

1. Årsmötet öppnas
Förbundsordförande Mimmi Agnevald Haugen hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet
öppnat.

2. Beslut om årsmötet är behörigt utlyst
Kallelse till årsmötet ska, enligt stadgarna, ske på årsmötet året innan. Vid årsmötet den 12 maj
2019 kallade styrelsen till årsmöte den 10 maj 2020. Med anledning av Covid-19 beslutade
styrelsen den 14 mars att genomföra årsmötet på distans och byta datum. Genom per capsulam
beslut beslutade sedan styrelsen att genomföra årsmötet den 28 juni. Handlingar ska enligt
stadgarna sändas till ombuden senast 30 dagar före årsmötet, vilket också gjorts.
Årsmötet beslutar
att årsmötet är behörigt utlyst.

3. Fastställande av röstlängd, bil. 1
Förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt genomför ett upprop med avprickning av
ombuden till årsmötet. Det är 25 deltagande ombud till årsmötet och dessutom deltar
förbundsstyrelse, revisorer, valberedning, samt kanslipersonal.

Årsmötet beslutar
att fastställa röstlängden. Röstlängden med 25 röstberättigade ombud bilägges protokollet.
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4. Val av årsmötesfunktionärer
A. Ordförande
Jan Jönsson föreslås till ordförande.
Årsmötet beslutar
i enlighet med förslaget.
B. Sekreterare
Joanna Graumann Walnestedt föreslås till sekreterare.
Årsmötet beslutar
i enlighet med förslaget.
C. Två protokoiljusterare
Valberedningen föreslår Ingrid Amrén Hedin, Västra Gästriklands FS, och Marianne
Isacsson, Söderhamns FS till protokolijusterare.
Årsmötet beslutar
i enlighet med förslaget.
D. Två rösträknare
Valberedningen föreslår Jennica Simesgården Södra Dalarnas FS, och Ola Kuremyr
Västra Gästriklands FS, till rösträknare.
Årsmötet beslutar
i enlighet med förslaget.
E. Beredningsutskott om tre personer
Förbundsstyrelsen föreslår Ola Kuremyr, Västra Gästriklands FS och valberedningen
föreslår, Maud Plantin och Kjell Forss FS, till beredningsutskottet.
Årsmötet beslutar
i enlighet med förslaget.
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5. Fastställande av dag- och arbetsordning bil. 2 och bil. 5
Joanna Graurnann Walnestedt redogör för arbetsordning med anledning av att årsmötet sker
digitalt.
Förbundsstyrelsens förslag till dag- och arbetsordning är utsänd med handlingarna. Ändringar
föreslås i punkten 4.3. gällande rösträkning.
Årsmötet beslutar
att anta den föreslagna arbetsordningen med ändringar i punkten 4.3.

6. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2019, bil. 3
Styrelsen har utarbetat verksamhetsberättelse för år 2019, denna är utsänd med handlingarna.
Förbundsordförande Mimmi Agnevald Haugen föredrar innehållet i verksamhetsberättelsen.
Årsmötet beslutar
att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.

7. Behandling av förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse för 2019 bil. 4
Styrelsen har utarbetat den ekonomiska berättelsen för 2019, denna är utsänd med
handlingarna. Förbundsordförande Mimmi Agnevald Haugen föredrar innehållet i den
ekonomiska berättelsen.

Årsmötet beslutar
att lägga den ekonomiska berättelsen med godkännande till handlingarna.

8. Behandling av revisorernas berättelse för 2019, bil. 4
Revisorerna har granskat årsredovisningen, bokföringen samt förbundsstyrelsens
verksamhetsförvaltning för år 2019. Revisor Gösta Eklund föredrar ärendet.
Revisorerna tillstyrker
att årsmötet med godkännande lägger förbundsstyrelsens verksamhets- och ekonomiska
redovisning för år 2019 till handlingarna.
Årsmötet beslutar
att lägga revisorernas berättelse med godkännande till handlingarna,
att i enlighet med revisorernas förslag fastställa balans- och resultaträkning för 2019.
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9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019, bil. 4
Revisor Gösta Eklund föredrar ärendet. Revisorerna har granskat verksanihets- och ekonomisk
redovisning för 2019.
Revisorerna tillstyrker
att årsmötet beviljar förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.)
Årsmötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsområdet 2019.

10. Behandling av förbundsstyrelsens förslag
A. Förslag till verksamhetsplan och budget 2020, bil. 2
Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetspian och budget för 2020 är utsänt i
årsmöteshandlingarna. Förbundsordförande Mimmi Agnevald Haugen föredrar innehållet i
förslaget.
Årsmötet beslutar
att fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2020.

11. Behandling av motioner, bil. 2
Motion från Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare
Angående återinförande av det s.k. tj änstemannaansvaret

Årsmötet beslutar
att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motionen besvarad.

12. Beslut om inriktning av verksamheten de kommande tre åren, bil. 2
Förbundsstyrelsens förslag till beslut om inriktning av verksamheten för de kommande tre åren
2020-2022 är utsänt i handlingarna. Förbundsordförande Mimmi Agnevald Haugen föredrar
innehållet i förslaget.
Årsmötet beslutar
att fastställa förbundsstyrelsens förslag till beslut om inriktning av verksamheten för de
kommande tre åren.
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13. Beslut om arvoden för förbundets förtroendevalda, bil. 2
Revisorerna föreslår att årsmötet fastställer arvoden och ersättningar enligt följande:

Årsarvoden till ordförande
kronor
Årsarvode till vice ordförande
Kostnadsersättning ordförande utan redovisning
Årsarvode till styrelseledamot
Årsarvode till styrelsesuppleant
Ersättning per styrelsemöte
Ersättning per övriga möten
Årsarvode till revisor
Årsarvode till tjänstgörande revisorsersättare
Årsarvode till sammankallande i valberedning
Årsarvode till ledamot i valberednirig
Årsarvode till tjänstgörande suppleant i valberedning

12 000
4000
2000
2 000
2 000
300
100
2 000
1 000
2000
2 000
1 000

Arvode utgår ej om man lämnar uppdraget under året eller tjänstgör mindre än 50 %.
Rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med högst 1 300 kronor per dag.
Kursledararvode fastställes till 1 000 kronor per dag. Inklusive för- och efterarbete, dock ej till fast
anställd personal. Telefonersättning utgår enligt specificerad räkning eller schablonersättning med
högst 200 kronor. Rese- och traktamentsersättning utgår enligt allmänna avtal (ARA) dock
järnvägsresa 2 klass eller billigaste alternativ. Bilersättning enligt RSV normer för skattefri ersättning.
Resa skall genomföras på billigaste sätt inkl. logi och traktamente. Flyg får anlitas vid enkelresa
överstigande 50 mil.
Årsmötet beslutar
i enlighet med revisorernas förslag.

14. Beslut om föreningarnas medlemsavgift i förbundet för
nästkommande år, bil. 2
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, det vill säga 30 kronor per enskild
medlem i lokalförening per år. Förbundsstyrelsen meddelar att diskussion om höjning har förts
men att avvakta med detta till kommande år. Förbundsordförande Mimmi Agnevald Haugen
föredrar innehållet i förslaget.
Årsmötet beslutar
i enlighet med förbundsstyrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift.
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15. Val
Föredragande: Kjell Forss, valberedningen,

§ A-D, Ola Kuremyr,

beredningsutskottet

§ E-F.

A. Val av tre ordinarie styrelseledamöter varav en med särskild inriktning mot
tvångspsykiatriområdet, och två allmänna ledamöter, 3 år
Valberedningen föreslår årsmötet omval av Birgith Månsson, Örnsköldsviks FS, till ledamot
med särskild inriktning mot tvångspsykiatriområdet samt omval av Lisbeth Karlsson,
Söderhamns FS samt Bjarne Lynbech, Hultsfred-Vimmerby FS till allmänna ledamöter, alla för
en tid om tre år.
Årsmötet beslutar
att välja Birgith Månsson, Örnsköldsviks FS, till ledamot med särskild inriktning mot
tvångspsykiatriområdet samt omval av Lisbeth Karlsson, Söderhamns FS samt Bjarne Lynbech,
Hultsfred-Vimmerby FS till allmänna ledamöter, alla för en tid om tre år.
B. Två styrelseersäftare för ordinarie ledamöter, 1 år
Valberedningen föreslår årsmöte omval av Ulf Johansson, Östra Skaraborgs FS, och omval av
Svante Björding, Hallands GMF, till styrelseersättare, båda för en tid om ett år.
Årsmötet beslutar
att till styrelseersättare välja Ulf Johansson, Östra Skaraborgs FS, och nyval av Svante Björding,
Hallands GMF, till styrelseersättare, båda för en tid om ett år.
C. En ordinarie tillika sammankallande revisor, 2 år
Valberedningen föreslår årsmötet omval av Gösta Eklund, Lunds FS, till ordinarie revisor för en
tid om två år.
Årsmötet beslutar
att till revisor välja Gösta Eklund, Lunds FS, till ordinarie revisor för en tid om två år.
D. En revisorsersättare, 1 år
Valberedningen föreslår årsmötet omval av Lena Billig, Solna-Sundbybergs ÖKSS, till
revisorsersättare för en tid om ett år.
Årsmötet beslutar
att välja Lena Billig, Solna-Sundbybergs ÖKSS, till revisorsersättare för en tid om ett år.
E. En ledamot till valberedningen, 3 år
Beredningsutskottet föreslår omval av Maud Plantin, Heby FS, till ledamot i valberedningen för
en tid om tre år.
Årsmötet beslutar
att välja Maud Plantin, Heby FS till ledamot i valberedningen för en tid om tre år.
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F. Två ersättare till valberedningen, 1 år
Beredningsutskottet föreslår nyval Christer Arvidsson, Kristianstads FS, och nyval av Eva
Kälveskog, Gävle FS, båda för en tid om ett år.
Årsmötet beslutar
Att välja Christer Arvidsson, Kristianstads FS, och av Eva Kälveskog, Gävle FS, till ersättare i
valberedningen, båda för en tid om ett år.

17. Kallelse till nästa årsmöte
Enligt stadgarna ska årsmötet genomföras före juni månads utgång. Föregående årsmöte
utfärdar kallelse samtidigt som beslut om datum fastställs. Förbundsordförande Mimmi
Agnevald Haugen föredrar innehållet i förslaget.
Förbundsstyrelsen föreslår
att årsmötet 2021 hålls, den 9 maj och föregås av konferens den 8 maj. Förbundsstyrelsen
informerar om att det ännu inte är beslutat var årsmötet ska äga rum och att lokalföreningarna
är välkomna med förslag på var. RFS har en ansträngd ekonomi som inte tillåter ökade
kostnader för arrangemanget.
Årsmötet fastställer datum för årsmötet och konferens till den 8 9 maj 2021 och lägger därmed
förbundsstyrelsens kallelse med godkännande till handlingarna.
-

18. Förbundsårsmötet avslutas
Förbundet tackar avgående ersättare i valberedningen Claes-Göran Mårlind Västra Blekinge FS
och Inger Rönnqvist, Piteå Älvdals FS. Mötesordförande Jan Jönsson tackar för förtroendet att
leda RFS årsmöte. Förbundsordförande Mimmi Agnevald Haugen riktar årsmötets tack till Jan
Jönsson för ett väl genomfört årsmöte. Förbundsordförande Mimmi Agnevald Haugen tackar
slutligen årsmötets deltagare och förklarar 2020 års årsmöte för avslutat.

Marianne Isacsson
Justerare
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