
Dagordning och tidsplan 
för EFS digitala årsmöte 22–23 maj 2020

09:00–09:30  Livesändning
09:00–11:00 Tid för förslag 
    och diskussion
11:15–13:00 Tid för beslut/
    röstning 

15:00–18:00 Tid för förslag 
    och diskussion
18:15–21:00 Tid för beslut/
    röstning

16:00–17:00 Livesändning

13:00–14:00 Tid för förslag 
    och diskussion
14:15–15:00 Tid för beslut/
    röstning

09:00–12:00 Tid för förslag  
   och diskussion

12:30–16:00 Tid för beslut/ 
   röstning

1.  Årsmötets öppnande.
2.  Beslut gällande tolkning av EFS stadgar §§ 4.4.2; 4.7 för 

årsmötet
3.  Godkännande av föredragningslista och tidsplan
4.  Frågan om bordläggning av motionsärendena

9.   a) Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2019
9.   b) Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 2019
10. Revisorernas berättelse
11.  a) Fastställande av resultat och balansräkning för 2019
11.  b) Beslut om hantering av resultat för 2019
12.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

20. Avslutning med redovisning av röstningsresultatet 

5.  Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för 
årsmötet

6.  Val av justeringspersoner
7.  Fastställande av röstlängd
8.  Val av rösträknare

13.  Val av ledamöter till EFS styrelse
14.  Beslut om verksamhetsplan för 2021
15.  Beslut om rambudget för 2021
16   a) Behandling av styrelsens stadgeproposition: 
   Revidering av stadgar till följd av inträde i ny 
   organisation– andra beslut
16  b)  Behandling av styrelsens stadgeproposition: 
   Språklig revidering av § 3.1.1.– andra beslut
16 c)  Behandling av styrelsens stadgeproposition:  

     Revidering av val av antal styrelseledamöter § 4.6.9  
  – andra beslut

17. Ev. Behandling av inkomna motioner
18. Val av revisorer och ersättare för granskning av EFS 

räkenskaper och förvaltning för 2021
19. Val av valberedning för 2020/2021
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Fredag 22 maj

Lördag 23 maj



Kommentarer till dagordningen

p 2 Utifrån de rådande omständigheterna föreslår styrelsen att EFS stadgars formulering ”närvaran-
de ombud” i § 4.4.2 tolkas som ”digitalt närvarande” samt att stadgarnas föreskrifter om hur valet 
av styrelseledamöter ska gå till i § 4.7 anses vara uppfyllda vid den röstning som sker i VoteIT. 
Mer information finns i VoteIT.

p 3 För ett digitalt textbaserat årsmöte behövs en tidsplan som anger när punkterna på dagordningen 
behandlas. 

p 4  I samband med behandlingen av motioner vid EFS årsmöten brukar diskussionen vara livlig, och 
styrelsen menar att det visserligen är fullt möjligt att genomföra diskussioner i VoteIT, men att 
det är rättvisare mot motionerna att de behandlas i ett forum där ombud och motionärer kan se 
varandra. Med tanke på detta föreslår därför styrelsen att årets motioner bordläggs till nästa år. 
Vi har också haft kontakt med de två motionärerna, och de har ställt sig bakom detta förfarande.

p 5  Valberedningen föreslår till: 
 Ordförande: Tomas Nygren, Uppsala 
 Vice ordförande: Markus Holmström, Uppsala 
EFS styrelse föreslår till:  
 Sekreterare: Victoria Vasquez, Uppsala 

p 6  Valberedningen föreslår till justerare: 
Ordinarie: Mikael Lenberg, Borås och Hans Kariis, Linköping 
Ersättare: Carl-Erik Strandberg, Borås och Eva Lenberg, Borås.

p 8 Eftersom VoteIT har ett inbyggt system för röstning och rösträkning och inte erbjuder något an-
nat sätt att räkna röster föreslår styrelsen att årsmötet utser VoteIT till rösträknare. 

p 9 a) Se Årsskrift 20samt förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.
p 9 b) – p17 Se årsmöteshandlingar
p 18 Valberedningen föreslår 

Ordinarie:  
 Auktoriserad revisor: PwC 556029-6740 huvudansvarig Malin Åkesson 
 Förtroendevalda revisorer: Per Ericsson, Nyköping, Sven Karlsson, Mölndal 
Ersättare: 
 Auktoriserad revisor: PwC 556029-6740 
 Förtroendevalda revisorer: Ulf Jonsson, Umeå (ersätter Per Ericsson), Henry Almström,  
 Skellefteå (ersätter Sven Karlsson)

p 19 Val av valberedning sker enligt § 4.5 i EFS stadgar.   
Förslag till ny valberedning 2020/2021 efter nominering av respektive region/distrikt: 
Norrbotten: Ordinarie: Erik Persson, Piteå. Ersättare: Håkan Eriksson, Boden. 
Västerbotten: Ordinarie: Anna-Karin Westman Tjernlund, Skellefteå. Ersättare: Birgitta Berg-
ner, Bodbyn. 
Mittnorrland: Ordinarie: Margareta Nordlund, Husum. Ersättare: Hans Nordin, Överhörnäs.  
Mittsverige: Ordinarie: Anna Thorén, Lidingö. Ersättare: Martin Stenvall, Stockholm.  
Västsverige: Ordinarie: Martin Fjällman, Borås. Ersättare: information kommer  
Sydöstsverige: Ordinarie: Fredrik Weflö, Söderköping. Ersättare: Hans Kariis, Linköping. 
Sydsverige: Ordinarie: Jonas Nordén, Furulund. Ersättare: Stefan Svensson, Hässleholm.


