
 

Protokoll från årsstämma i föreningen 

UNICEF Sverige den 19 maj 2021 

 

1. Öppnande av mötet 

UNICEF Sveriges styrelseordförande, Maj-Inger Klingvall hälsade alla 

välkomna och öppnade mötet.  

 

2. Val av ordförande samt sekreterare för stämman 

Beslut: Stämman utsåg Ingrid Pramling Samuelsson som ordförande för 

årsstämman och Sophie Svensson utsågs till sekreterare.  

 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Beslut: Röstlängden fastställdes (bilaga 1).  

 

4. Godkännande av dagordningen 

Beslut: Stämman godkände dagordningen.   

  

5. Val av två justeringspersoner som vid behov även fungerar som 

valkontrollanter 

Beslut: Ulla-Britt Larsson och Johan Högberg utsågs av stämman till 

justeringspersoner.  

 

6. Fråga om stämmans behöriga utlysande 

Beslut: Stämman var eniga om att mötet hade utlysts på ett korrekt vis.  

 

7. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste 

verksamhetsåret 

UNICEF Sveriges generalsekreterare, Pernilla Baralt och ekonomichef, 

Fredrik Hedberg redogjorde för styrelsens årsredovisning för 2020 (bilaga 2a).  

Trots ett speciellt år hade organisationen redovisat ett gott resultat. 

 

8. Revisorernas berättelse för samma tid 

Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor, KPMG redogjorde för 

revisionsberättelsen (bilaga 2b). Revisorerna hade i sitt uppdrag granskat 

föreningens räkenskaper och godkänt bokslutet. Stämman godkände 
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revisorernas berättelse och bokslutet.  

Revisorernas samlade bedömning var att UNICEF Sverige har väl fungerande 

rutiner, god ordning och att kvaliteten av bokslutet var gott. Att 

årsredovisningen var god, gav en rättvisande bild och var i enlighet med 

relevanta lagar och regler. Revisorerna avlade en ren revisionsberättelse till 

stämman. Balans och resultaträkningen tillstyrktes. Revisorerna föreslog att 

organisationen skulle disponera vinst enligt förslaget och rekommenderade 

ansvarsfrihet för styrelsen.   

 

9. Fråga om balansräkningens och resultaträkningens godkännande 

samt disposition av tillgängliga vinstmedel alternativt behandling av 

förlust 

Beslut: Stämman beslutade att godkänna UNICEF Sveriges resultaträkning för 

år 2020 och att finansnettot för 2020 skulle läggas till det egna kapitalet.  

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Beslut: Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.  

 

11. Beslut om medlemsavgift till föreningen  

Beslut: Stämman beslutade att behålla medlemsavgifterna vid samma nivå 

som föregående år.  

 

12. Aktuellt från UNICEF Sverige 

Pernilla Baralt redogjorde för aktuella frågor inom UNICEF och UNICEF 

Sverige. På global nivå pågår arbetet med att ta fram en ny strategisk plan. 

UNICEF Sverige hade under det gångna året bland annat lanserat en 

handbok om barn och ungas delaktighet och inflytande, arrangerat ett 

internationellt hackathon Kids Hack the Crisis och det pågick ett arbete kring 

rapporteringen till Barnrättskommittén som samordnades av UNICEF Sverige. 

Pernilla berättade också om initiativet och arbetet med att ta verktyget U-

report till Sverige och att man planerade en lansering efter sommaren. Det 

pågår även ett viktigt internt arbete avseende digitalisering och att 

framtidssäkra organisationen för att kunna leverera ännu bättre resultat för 

barn och anpassa organisation för nya utmaningar och möjligheter. 

 

Maj-Inger Klingvall tog vid och berättade ytterligare om arbetet med den 

strategisk plan för UNICEF globalt. Maj-Inger pratade även om pandemin och 

dess konsekvenser för barn i Sverige och globalt. Utbildningsfrågan var högt 

prioriterad redan innan pandemin, men med 1,6 miljoner barn utan utbildning 

under delar av pandemin var denna fråga nu än mer akut.  

Maj-Inger poängterade även UNICEF Sveriges medlemsorganisationers 
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viktiga roll och det viktiga gemensamma mål som alla hade att arbeta mot  

tillsammans - att göra alla barns rättigheter verklighet och inte minst att arbeta 

för att mer systematiskt involvera barn och unga.  

 

13. Val av ordförande, vice ordförande samt styrelseledamöter  

Beslut: Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till styrelse, 

inklusive valberedningens förslag avseende ordförande och vice ordförande, 

för verksamhetsåret 2021-2022 (bilaga 5).  

 

Följande ledamöter valdes om för en mandatperiod om 2 år:  

Eva-Maria Rask  
Lennart Foss  
Maj-Inger Klingvall  
Pegah Afsharian Torghabehi 
Peter Mattsson 
Tiina Nummi-Södergren  
 
Övriga styrelseledamöters mandatperioder konfirmerades.  
 
Maj-Inger Klingvall valdes om som ordförande för två år och Anders 
Palmgren valdes till vice ordförande.  

 

14. Val av två revisorer och en suppleant för dessa. En av revisorerna 

och suppleanterna ska vara auktoriserad revisor.  

Beslut: Stämman beslutade att anta valberedningens förslag (bilaga 5).  

 

Fredrik Sjölander Auktoriserad revisor, KPMG och Sven Ivar Jansson, 
Lekmannarevisor valdes om för 1 år. 
Alexandra Salomonsson auktoriserad revisor, KPMG valdes om som 
revisorssuppleant för 1 år.   

 

15. Beslut om ersättning till styrelsen, valberedning och revisorer 

Beslut: Stämman beslutade, i enlighet med praxis, att styrelseledamöterna 

skulle erhålla en schablonersättning om 500 kronor per styrelsesammanträde 

för förlorad arbetsinkomst. Valberedningen och lekmannarevisorer skulle 

ersättas för eventuella kostnader och de auktoriserade revisorns skulle 

ersättas genom fakturering för genomfört arbete.  

 

16. Beslut av motioner 

Inga motioner hade inkommit till årsstämman.  
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17. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman  

 

Beslut om uppdatering av stadgarna  

Beslut: Stämman godkände förslaget till uppdaterade stadgar (bilaga 3 a och 

b).  

 

För förändringar stadgarna krävs två stämmobeslut. Styrelsen avsåg kalla till 

en extrastämma för ett slutgiltigt beslut om antagande av de uppdaterade 

stadgarna. Maj-Inger och Pernilla informerade stämman om att arbetet med att 

uppdatera stadgarna hade gjorts med stöd från en jurist på Advokatfirman 

DLA Piper och från medarbetare i governance teamet på UNICEF.  

 

Beslut om Svenska Bandyförbundets ansökan om att bli medlem i 

UNICEF Sverige 

Beslut: Stämman beslutade att godkänna Svenska Bandyförbundets ansökan 

om att bli medlem.  

 

18. Val av valberedning bestående av fem personer. En person i 

valberedningen ska utses av stämman att vara sammankallande.  

Beslut: Stämman beslutade enligt nedan:  

 

Odd Swartling, sammankallande (omval) 

Ingrid Engdahl (omval) 

Mona Arfs (omval) 

Monica Green (omval) 

Peter Eriksson (nyval) 

 

19. Frågor  

Inga övriga frågor.  

 

20. Avslutning 

Stämmans ordförande Ingrid Pramling Samuelsson förklarade stämman 

avslutad.  
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Stockholm den 19 maj 2021 

 

Vid protokollet    

 

Sophie Svensson       Ingrid Pramling Samuelsson  

Sekreterare    Ordförande 

 

 

Justeras 

 

Johan Högberg    Ulla-Britt Larsson 

Adoptionscentrum   Svenska OMEP  
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  UNICEF SVERIGE 802401-4386 Sweden

Signed with E-sign

Sophie Svensson

sophie.svensson@unicef.se

2021-07-05 09:51:35 UTC

Date

Delivery channel: Email

 OMEP Sweden

Signed with E-sign

Ulla-Britt Larsson

ullabritt.larsson@ubmail.se

2021-07-05 08:44:47 UTC

Date

Delivery channel: Email

 ADOPTIONSCENTRUM Sweden

Signed with E-sign

Johan Högberg

Johan.Hogberg@adoptionscentrum.se

2021-07-03 06:54:31 UTC

Date

Delivery channel: Email

 GÖTEBORGS UNIVERSITET Sweden

Signed with E-sign

Ingrid Pramling Samuelsson

ingrid.pramling@ped.gu.se

2021-07-02 08:37:22 UTC

Date

Delivery channel: Email
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        Audit trail


        

        
            
            
                
                    2021-07-0208:33:21
                    Sophie Svensson at UNICEF Sverige created the contract and invited Ulla-Britt Larsson at OMEP as a signatory, Johan Högberg at Adoptionscentrum as a signatory, Ingrid Pramling Samuelsson at Göteborgs Universitet as a signatory.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-07-0208:37:06
                    Ingrid Pramling Samuelsson at Göteborgs Universitet opened for the first time.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-07-0208:37:22
                    Ingrid Pramling Samuelsson at Göteborgs Universitet signed.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-07-0306:53:05
                    Johan Högberg at Adoptionscentrum opened for the first time.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-07-0306:54:06
                    Johan Högberg at Adoptionscentrum made changes to themselves.


                

                
                
                    Phone number: empty ➝ +46706929696


                

                
                
                    Date of birth: empty ➝ 19680126


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-07-0306:54:19
                    Johan Högberg at Adoptionscentrum made changes to themselves.


                

                
                
                    Phone number: +46706929696 ➝ None


                

                
                
                    Date of birth: 19680126 ➝ None


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-07-0306:54:31
                    Johan Högberg at Adoptionscentrum signed.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-07-0508:38:47
                    Ulla-Britt Larsson at OMEP opened for the first time.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-07-0508:44:47
                    Ulla-Britt Larsson at OMEP signed.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-07-0509:51:35
                    Sophie Svensson at UNICEF Sverige signed.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-07-0509:51:35
                    All signatories in UNICEF Sverige, OMEP, Adoptionscentrum, and Göteborgs Universitet have signed.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2030019/7c91bd98658dbb3cfbaff56eb6fb39f99349cd4e/?asset=verification.pdf

