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Protokoll fört vid Svenska Afghanistankommitténs 
årsmöte 2020 

 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Peder Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. En 
förinspelad hälsning från Sveriges ambassadör i Afghanistan, Caroline Vicini, spelades 
upp. 
 
§ 2 Årsmötesordning 
Freddy Grip gjorde en kort genomgång av hur mötet går till med hjälp av plattformarna 
zoom och suffra. Att begära ordet, göra yrkanden och rösta görs via suffra. 
 
§ 3 Upprättande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes. Styrelsen yrkade på att följande sent anmälda 
årsmötesdeltagare skulle läggas till röstlängden: Hanneke Kouwenberg (Lund), 
Margareta Fränne och Maria Ström (båda Södertälje) samt Wais Djallalzada (Göteborg). 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Därefter fastslogs röstlängden till 39 
personer. Kl 10.39 justerades röstlängden till 41 personer. Kl 13.10 justerades 
röstlängden till 40 personer. 
 
§ 4 Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning 
Mötet beslutade att anse årsmötet behörigt utlyst. 
 
§ 5 Val av mötesordförande samt mötessekreterare 
Mötet beslutade att efter styrelsens förslag välja Freddy Grip till mötesordförande, 
Christer Bengtsson till mötessekreterare samt Felicia Brito till andra mötessekreterare. 
 
§ 6 Godkännande av dagordningen 
Mötesordförande föredrog dagordningen med förslaget att anse "mötesordning" enl. 
dagordningens §7 fastslagen med §2 ovan samt att lägga beslut om "Förslag från 
revisorerna på instruktioner" till §18.1. Mötet beslutade att godkänna dagordningen 
med tillägg som föredraget av mötesordförande. 
 
§ 7 Mötesordning samt val av valberedningskommitté 
Styrelsen föreslog mötet att välja Saskia Hoffsten, Hanneke Kouwenberg och Åke 
Johansson till valberedningskommitté och Saskia som sammankallande. Årsmötet 
beslutade att bifalla förslaget och välja dessa ledamöter till valberedningskommitté. 
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§ 8 Fastslående av nomineringsstopp till styrelse och valberedning 
Styrelsen föreslog att nomineringar till styrelse och valberedning ska vara inkomna i 
Suffra senast kl. 11.00. Årsmötet beslutade att bifalla förslaget. 
 
§ 9 Val av 2 justerare tillika rösträknare 
Styrelsen föreslog att välja Inger Blennow och Hasse Hansson till justerare tillika 
rösträknare. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
§ 10 Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning samt 
revisorernas berättelser 
Styrelsen föreslog att till handlingarna lägga verksamhetsberättelsen med ekonomiska 
redovisningar och revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2019. Mötesordförande 
redogjorde för att korrektur kommer införas i den digitala versionen av årsrapporten 
samt i den engelska versionen, men att korrekturen inte kommer leda till nytryck av den 
svenska upplagan. 
Ordförande Peder Jonsson inledde punkten med iakttagelser och reflektioner kring den 
rådande situationen och det gångna året samt en blick framåt. 
Generalsekreterare Andreas Stefansson talade om verksamhetsåret 2019 och läget i 
Afghanistan. 
Klas Bjurström, kansliet, svarade på de frågor som inkommit kring årsrapporten. 
Styrelsen yrkade på att till handlingarna lägga verksamhetsberättelsen med ekonomiska 
redovisningar och revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2019. Årsmötet 
beslutade att bifalla styrelsens förslag. 
 
§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkningar 
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för SAKs verksamhet 
2019, i enlighet med styrelsens förslag. 
 
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen för verksamhetsåret 
Årsmötet beslutade att i enlighet med revisorernas yrkandebevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamheten 2019 i enlighet med revisionsberättelsen. 
 
§ 13 Motioner 

§13.1 Motion 1: om uppdatering av månadsgivande 
Årsmötet beslutade att i enlighet med styrelsens yrkande anse motionärens 
första att-sats besvarad samt att bifalla motionärens andra att-sats. 
§13.2 Motion 2: skattereduktion för gåvor 
Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad, i enlighet med styrelsens 
yrkande. 
§13.3 Motion 3: medlemsresor 
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Årsmötet beslutade att bifalla motionen. 
§13.4 Motion 4: skogsprojekt i Afghanistan 
Årsmötet beslutade att bifalla motionen. 
§13.5 Motion 5: SAK, Afghanistan och klimatfrågan 
Årsmötet beslutade att anse första att-satsen besvarad. Årsmötet beslutade 
att bifalla att-sats 2 och 3. Att-sats 4 avslogs och ersattes med ”att 
klimatfrågans betydelse för Saks målgrupp ges ett tydligt utrymme i den 
kommande strategiprocessen”. 
Ett tilläggsyrkande från Börje Almqvist bifölls: ”att lägga ut 
klimatkontextanalysen på hemsidan.” 
§13.6 Motion 6: för mer gåvor 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen 
besvarad samt att bifalla tilläggsatt-satserna: 
att uppdra åt kansliet att undersöka hur kopplingen mellan en gåva och 
dess effekter kan stärkas ytterligare i vårt insamlings- och 
kommunikationsarbete samt  
att uppdra åt kansliet att klargöra SAKs ståndpunkt vad gäller 
öronmärkning på SAKs hemsida www.sak.se 

 
§ 14 Föreningsstyrelsens förslag 
Styrelsen har inga förslag utom medlemsavgifter och ansvarig utgivare nedan, punkt 15. 
 
§ 15 Medlemsavgiften och dess fördelning inom SAK för medlemmar i Sverige 
Årsmötet beslutade: 
 Att medlemsavgiften för huvudmedlemmar förblir oförändrad, d v s 
- 280 kr per år för huvudmedlemmar 
Att medlemsavgiften för familjemedlemmar på samma adress 
- Höjs från 100 kr till 120 kr per år. 
Att medlemsavgiften för ungdomar tom 25 år liksom studenter i vuxenutbildning, på 
högskola och universitet 
- Höjs från 110 kr till 120 kr per år. 
Att potten för utdebitering till lokalföreningarna förblir oförändrad, dvs 40 kr per 
huvudmedlem. Enligt beslut av årsmötet 2008 får varje lokalkommitté ett grundbelopp 
om 4 000 kr och kan därefter söka ytterligare medel utifrån sin aktivitetsplan. 
 
§ 16 Eventuella ändringar i SAKs policy- och strategidokument 
Inga ändringsförslag förelåg. 
 
§ 17 Val av styrelse 
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§17.1 Val av ordförande på två år 
Årsmötet valde Kajsa Johansson 
§17.2 Val av vice ordförande på ett år 
Årsmötet valde Anna-Karin Johansson 
§17.3 Val av 5 ordinarie ledamöter på två år 
Anders Fänge (nyval), Marie Lackenbauer (nyval), Azadeh Rojhan 
Gustafsson (omval), Anders Rosén (nyval) samt Hamid Zafar (omval) valdes 
av årsmötet till ordinarie ledamöter på två år 
§17.4 Val av 2 suppleanter samt ordningen i vilken de inträder 
Årsmötet beslutade att välja Lena Eriksson Åshuvud (nyval) och 
Abdurrahman Toryalay (omval) till suppleanter på ett år och att de ska 
träda in i den ordningen 
 

§ 18 Förslag från revisorerna på instruktioner 
§18.1 Instruktioner till revisorerna 
Årsmötet beslutade i enlighet med Peders yrkande: 
Att tillsätta en grupp som arbetar fram ett förslag till revisorsinstruktion 
till Årsmötet 2021  
Att gruppen består av valda revisorer och två erfarna medlemmar  
Att SFK och FS är remissinstanser under gruppen arbete Att SFK utser två 
erfarna medlemmar vid sitt första möte efter Årsmötet 2020 
 
§18.2 Val av två ordinarie föreningsrevisorer och två suppleanter för 
1 år 
Årsmötet valde Reza Javid och Asem Toukhy till föreningsrevisorer på ett 
år, samt Christer Persson och Gerd Bjurström till suppleanter. 

 
§ 19 Fastställande av valberedningens upphandling av auktoriserad revisor 
Årsmötet beslutade att fastställa valberedningens upphandling av Fredrik Sjölander, 
KPMG, som auktoriserad revisor. 
 
§ 20 Val av ansvarig utgivare för Afghanistan-nytt 
Årsmötet beslutade att SAKs ordförande väljs till ansvarig utgivare för Afghanistan-nytt. 
 
§ 21 Valberedning 

§21.1 Fastställande av riktlinjer för valberedningens arbete 
Årsmötet beslutade att riktlinjerna för valberedningens arbete skall gälla 
oförändrade. 
§21.2 Val av valberedningens ordförande samt fyra övriga ledamöter 
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Årsmötet valde:  
- Maria Bodänge (ordförande), Småland 
- Mari Engquist, Södertälje 
- Tomas Jansson, Göteborg 
- Inger Blennow, Lund 
- Stephanie Kilander, Stockholm 

 
§ 22 Utdelning av solidaritetspriset 
Årets solidaritetspris utdelades till organisationen Water for all vars ordförande 
närvarade vid mötet och tackade för utmärkelsen. 
 
§ 23 Avtackning av avgående styrelseledamöter (och ordförande) 
Peder (avgående ordförande) avtackade Helené Lackenbauer och Bengt Ekman som 
avgår ur styrelsen. Tillträdande ordförande Kajsa Johansson avtackade Peder Jonsson 
för hans arbete som ordförande. Även generalsekreterare Andreas Stefansson utryckte 
ett varmt tack för gott och utvecklande samarbete. 
 
§ 24 Mötet avslutas 
Mötesordförande Freddy Gripp förklarade mötet för avslutat. 
 
Vid protokollet:    
 
 
 
Christer Bengtsson, sekreterare  Felicia Brito, andre sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Freddy Grip, mötesordförande 
 
 
 
 
Inger Blennow, justerare   Hasse Hansson, justerare 
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