
Protokoll för Ungdomens Hus årsmöte 

2019, söndagen 3 mars 
1. Mötets öppnande 

Sergej Brändén öppnar mötet kl 15:15. 

2. Mötets behörighet 

Kallelse skickades ut 6 veckor före mötet. Möteshandlingarna skickades ut i tid, utom de 

ekonomiska som uteblev eftersom revisionsbyrån dröjde med bokslutet. Vi är inte tillräckligt 

många för att mötet ska vara behörigt (enligt stadgarna krävs 20 personer). Sergej Brändén 

yrkar på att vi ska bortse från dessa brister och ha möte ändå. 

Röstlängden fastställs till 15 personer. 

3. Val av presidium 

a) Ordförande 

Sergej Brändén.  

b) Sekreterare 

Ylva Wänstrand. 

c) Två justerare samt tillika rösträknare:  

Lotta Vik och Peter Edvardsson. 

4. Fastställande av röstlängd. 

Mötet har redan fastställt röstlängden. 

5. Anmälan av övriga frågor eller punkter 

Tindrali Vesterlind yrkar på att vi ska ha paus efter en timme. Inga övriga frågor anmäls. 

6. Fastställande av dagordning 

Vi fastställer dagordningen. 

7. Verksamhetsberättelser presenteras 

a) Styrelsen 

Alla möteshandlingar utom verksamhetsgruppernas verksamhetsberättelser har skrivits ut 

och häftats ihop. Vi tar ett par minuter så att alla får läsa igenom verksamhetsberättelsen. 

Mötet lägger verksamhetsberättelsen till årsmöteshandlingarna. 

b) Verksamhetsgrupperna 

Emil Wetterqvist, ansvarig för friskvårdsgruppen, läser upp friskvårdsgruppens 

verksamhetsberättelse. Vi lägger friskvårdsgruppens verksamhetsberättelse till 

handlingarna. 



Peter Edvarsson, ansvarig för spelgruppen, läser upp spelgruppens verksamhetsberättelse. 

Under 2018 har de bara haft ett möte. Ylva tycker att de borde ha fler, kanske 3-4 stycken, 

under detta verksamhetsår. Tindrali påpekar att det har varit svårt att kommunicera med 

spelgruppen och Peter medger att det har varit svårt att kommunicera med de olika grupper 

som spelgruppen består av. Sergej tycker att detta är en bra diskussion men att den bör ske 

senare, på ett medlemsmöte där fler representanter från spelgruppen kan närvara. 

Mötet lägger spelgruppens verksamhetsberättelse till handlingarna. 

8. Ekonomisk berättelse presenteras 

Som nämndes ovan skickades inte den ekonomiska berättelsen ut tillsammans med övriga 

möteshandlingar. 

Sergej sammanfattar den ekonomiska berättelsen. 

Ylva tycker att den ekonomiska berättelsen är för svår att läsa, och att ekonomiansvariga i 

styrelsen bör skriva en skriftlig ekonomisk berättelse som förklarar varför siffrorna ser ut 

som de gör. 

Mötet uppdrar avgående kassör Sergej Brändén att skriva en skriftlig ekonomisk berättelse 

som presenteras på nästa medlemsmöte. 

Mötet lägger den ekonomiska berättelsen till årsmöteshandlingarna. 

9. Revisorernas berättelse 

Sergej läser upp revisor Jonathan Spångbergs revisionsberättelse. 

Mötet lägger revisionsberättelsen till årsmöteshandlingarna. 

10. Fastställande av balansräkning 

Mötet fastställer balansräkningen. 

11. Fastställande av medlemsmötes PM 

Mötet tar några minuter att läsa igenom medlemsmötes PM, som är en sammanfattning av 

alla medlemsmöten som hållits under verksamhetsåret 2018. 

Lotta har upptäckt att det i medlemsmötes PM står att vi har haft 9 medlemsmöten men i 

verksamhetsberättelsen står det att vi har haft 12 st. 

Mötet river upp beslutet att lägga verksamhetsberättelsen till årsmöteshandlingarna. 

Mötet korrigerar verksamhetsberättelsen så att det står att vi har haft 9 medlemsmöten 

under verksamhetsåret 2018. 

Mötet lägger den korrigerade verksamhetsberättelsen till årsmöteshandlingarna. 

Mötet fastställer medlemsmötes PM. 

12. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019 

Sergej läser upp styrelsens förslag till verksamhetsplan. 



Ylva Wänstrand yrkar för att lägga till punkten: “Caféutbildning ska vara tillgänglig för alla 

medlemmar som vill gå den och det ska finnas tydlig information om denna på hemsidan 

och i caféet. Alla ledamöter i styrelsen ska genomföra caféutbildningen.” Mötet lägger till 

punkten till verksamhetsplanen. 

Lotta Vik yrkar för att lägga till punkten: “Arbeta för en högre transparens för medlemmar 

vad gäller styrelsens arbete.” Ylva yrkar för att lägga till något mer för att konkretisera men 

ändrar sig efter en kort diskussion. Mötet lägger till punkten till verksamhetsplanen. 

Mötet fastställer verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019. 

Klockan är nu 16:15 och vi tar en paus till 16:25. 

Arvid Lithman anländer och vi justerar röstlängden till 16. 

13. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2019 

Sergej har skrivit budgetförslaget och utgått från det ekonomiska resultatet från 2018. Han 

förklarar att datakommunikation och revisionskostnader har budgeterats lägre än vad 

utgifterna var 2018 i detta förslag eftersom de borde sänkas. I förslaget är inköp av 

dammsugare inräknat. Verksamhetsgruppernas respektive budgeterade utgifter diskuteras 

men vi vill behålla dem som de är i förslaget. 

Mötet fastställer den föreslagna budgeten för verksamhetsåret till 2019. 

14. Fastställande av medlemsavgift 

Mötet fastställer medlemsavgiften för verksamhetsåret 2019 till 50 kr med en sänkning till 

25 kr fr.o.m. oktober månad. 

15. Eventuella förslag från styrelsen 

- Riktlinjer för bokning av caféet. 

Ylva ger lite bakgrundsinformation till förslaget som är tänkt att vara en arbetsbeskrivning 

för hur bokning av caféet/bottenvåningen ska hanteras av dagledare och styrelse. Vi tar 

några minuter till att läsa igenom förslaget. Tindrali undrar om arrangörskontraktet borde 

vara med. Vi kommer fram till att man kan skriva ett arrangörskontrakt utifrån denna 

“fusklapp”. 

Sergej yrkar för att ändra “Om man tar inträde för event ska 15 % av intäkterna gå till 

Ungdomens Hus” till “Om man tar inträde för event ska 15 % av intäkterna från inträdet gå 

till Ungdomens Hus”.  

Mötet antar ändringen. 

Sergej yrkar också på att lägga till en punkt om att bokningar ska godkännas på 

medlemsmöte. Ylva tycker att dagledare ska kunna godkänna bokningar utifrån de riktlinjer 

som finns utan medlemsmötes godkännande.  Sergej yrkar för att uppdra styrelsen att 

skriva en bra formulering som säger att bokningar ska godkännas för medlemsmöten. Lotta 



föreslår att styrelsen ska ha mandat att godkänna bokningar eftersom de är förtroendevalda 

av medlemmarna. Klockan är 16:50 och vi tar paus till 17:00 för att skriva att-satser. 

1. Ylva Wänstrand yrkar för att dagledare ska kunna godkänna bokningar löpande 

utifrån föreningens stadgar och fastställda riktlinjer utan beslut från medlemsmöte 

eller styrelsemöte. Om dagledare är osäker på om en bokning kan godkännas enligt 

fastställda riktlinjer eller ej ska frågan tas upp på kommande medlemsmöte. 

2. Sergej Bränden yrkar för att uppdra styrelsen att ta fram en formulering till 

“styrdokument för caféet/bottenvåning för dagledare” som förtydligar följande 

principer: att bokningar främst bör godkännas på medlemsmöte. Då det inte går har 

styrelsen mandat att godkänna bokningar för att retroaktivt lyfta dem på 

medlemsmöte. 

3. Lotta Vik yrkar för att målet bör vara att i största möjliga mån låta medlemsmötet 

besluta om bokningar, men att smidighet i bokningssystemet bör prioriteras och att 

dagledare i samråd med bokningsansvarig i styrelsen därför ska kunna godkänna 

bokningar mellan medlemsmöten. 

Sergej Brändén drar tillbaka sitt yrkande och jämkar sig med Lottas yrkande. Nu står 

att-satserna 1 och 3 mot varandra. De som har lagt förslagen motiverar sina yrkanden. Vi 

diskuterar förslagen en stund. 

Vi går till votering. 4 personer röstar på förslag 1. 10 personer röstar på förslag 3. 

Mötet antar tillägget till styrdokumentet. 

Mötet antar styrdokumentet. 

16. Stadgar 

Det har inte kommit in några förslag på stadgeändringar. 

17.  Inkomna motioner 

Det har inte kommit in några motioner. 

18. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Mötet beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

19. Val av styrelse 

Valberedningen består av Lotta Vik och Ylva Wänstrand, avgående ordförande respektive 

vice ordförande som har tagit över sedan den av årsmötet valda valberedningen har hoppat 

av. 

Ylva Wänstrand föreslår denna ordning för val av ordförande: 

Votering om ordförandeposten då både Sergej Brändén och David Llerena kandiderar som 

ordförande. Den ena blir ordförande och den andre blir vice. 



Mötet godkänner förslaget. 

a) Ordförande 

Sergej Brändén och David Llerena får varsin stund att tala om varför de borde väljas till 

ordförande. 

Lotta Vik berättar att hon vill lägga sin röst på Sergej eftersom han har visat mycket ansvar 

inom administrativa uppgifter och förberedelser för årsmöte och liknande. Ylva håller med. 

Emil Wetterqvist vill lägga sin röst på David eftersom att han har visat så stort engagemang 

i att engagera konserter och att det är väldigt viktigt. Dessutom håller han bra kontakt med 

medlemmar. 

8 personer röstar på Sergej. 

4 personer röstar på David. 

4 personer lägger ner sin röst. 

Mötet väljer Sergej Brändén till ordförande. 

b) Kassör 

Mötet väljer Tindrali Vesterlind till kassör. 

c) Vice ordförande 

Mötet väljer David Llerena till vice ordförande. 

d) Sekreterare 

Mötet väljer Linnéa Gripemo till sekreterare. 

e) Ledamöter 

Kari Löe meddelar att hon vill kandidera som ledamot. 

Mötet väljer Hugo Book, Hedvig Blomberg och Kari Löe till ledamöter. 

f) Två rangordnade suppleanter 

Mötet vakantsätter två suppleantposter eftersom ingen kandiderar. 

20. Val av verksamhetsgruppsansvariga 

a) Friskvårdsgruppen: Emil Wetterqvist ämnar inte att fortsätta sitt engagemang 

som ansvarig eftersom han inte är så aktiv, men han kan stå kvar som ansvarig om 

ingen annan vill kan han sitta kvar tills vi har hittat någon ny. Hugo Book säger att 

han kanske kan vara ansvarig eftersom han skatear i rampen ibland, men vet inte 

riktigt vad det innebär. Emil förklarar. Hugo går med på att kandidera. 

Mötet väljer Hugo Book som ansvarig för friskvårdsgruppen. 

b) Konsertgruppen 

David Llerena nominerar sig själv. 

Mötet väljer David Llerena som ansvarig för konsertgruppen. 

c) Spelgruppen 



Peter Edvardsson säger att han kan fortsätta som spelgruppsansvarig. 

Mötet väljer Peter Edvardsson som ansvarig för spelgruppen. 

21.  Val av tre revisorer 

Sergej yrkar på att vi väljer Jonathan Spånberger till revisor och vakantsätter de 

andra två posterna. 

Mötet väljer Jonathan Spånberger till revisor. 

22. Val av valberedning 

Ylva Wänstrand nominerar sig själv och Lotta Vik till valberedning. 

Mötet väljer Ylva Wänstrand och Lotta Vik som valberedning. 

23. Övriga frågor 

- Märtha Lundholm undrar hur det går i diskussionen med kommunen. Sergej 

säger att han kan dra en sammanfattning efter mötet avslutats för de som vill 

höra. 

24. Mötets avslutande 

Sergej avslutar mötet kl 17:59. 

 
Närvarande: Sergej Brändén, Ylva Wänstrand, Peter Edvardsson, Kari Löe, Märtha 
Lundholm, Linnéa Gripemo, Hedvid Blomberg, Hugo Book, David Llerena, Leo Berggren, 
Ellen Wedin, Tindrali Vesterlind, Lotta Vik, Emil Wetterqvist, Hakim Svanberg. Från punkt 12: 
Arvid Lithman 
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