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Protokoll distriktsstämma Örebrodistriktet 2022 

Datum: 24 september 2022 

Tid. Kl. 13.00-15.00 

Plats: Föreningarnas Hus, Örebro alt. digitalt via Microsoft Teams 

___________________________________ 

 

1. Stämmans öppnande 

Distriktsordförande Fanny Tolkstam öppnade stämman kl. 13.08.  

 

2. Val av stämmans funktionärer 

 

a. Mötesordförande 

Stämman beslutade att välja Linda Wallberg som stämmoordförande.  

 

b. Mötessekreterare 

Stämman beslutade att välja Rebecka Helgesson som stämmosekreterare.  

 

c. Två justerare 

Stämman beslutade att välja Alex Holmberg och Magdalena Isaksson som 

justerare.  

 

d. Två rösträknare 

Stämman beslutade att välja Alex Holmberg och Magdalena Isaksson som 

rösträknare.  

 

3. Fastställande av röstlängd 

Närvarande på stämman var totalt elva (11) personer, varav fyra (4) av dessa agerade 

ombud för distriktets medlemsföreningar. Utöver dessa ombud bestod de närvarande av 

distriktsstyrelsens medlemmar, personal samt extern ordförande.  

 

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till fyra (4) ombud.  

 

4. Fråga om kallelse till stämman skett på rätt sätt 

I distriktets stadgar står följande om kallelsen till distriktsstämman: ”Ordinarie 
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distriktsstämma ska hållas senast 6 veckor innan förbundsstämman, på tid och plats som 

bestäms av distriktsstyrelsen. Tiden för distriktsstämman ska kommuniceras till 

medlemmarna på distriktets webbplats minst två månader i förväg.” Distriktsstämmans 

kallelse mejlades ut till distriktets medlemsföreningar den 24 juli vilket är två (2) månader 

innan stämman hölls och därmed enligt stadgarna. Samma dag publicerades även 

kallelsen på distriktets hemsida och sociala kanaler. Satt datum för förbundsstämman var 

18–20 november 2022 vilket var mer än sex (6) veckor efter genomförandet av Örebros 

distriktsstämma och därmed enligt stadgarna.  

 

Stämman beslutade att godkänna kallelsen.  

 

5. Fastställande av föredragningslistan 

Stämmoordförande Linda Wallberg gick igenom den föreslagna föredragningslistan.  

 

Stämman beslutade att fastställa föredragningslistan.  

 

6. Fastställande av mötesordning 

Distriktssekreterare Rebecka Helgesson gick igenom den föreslagna mötesordningen.  

 

Stämman beslutade att fastställa mötesordningen.  

 

7. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och 

revisionsberättelse för 2021 

Vice distriktsordförande Valentin Weiner föredrog verksamhetsberättelsen för 2021 för 

stämman. Distriktskonsulent Per Magnusson föredrog resultaträkningen, balansräkningen 

och revisionsberättelsen för 2021 för stämman.  

 

Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, 

balansräkningen och revisionsberättelsen för 2021 till handlingarna.  

 

8. Fastställande av balans-och resultaträkning samt beslut i anledning av distriktets vinst 

eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen.  

Stämman beslutade att årets resultat överförs i löpande räkning.  

 

9. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för 2021 

Stämmoordförande Linda Wallberg förklarade vad ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 

innebär för de närvarande ombuden. Inga frågor uppstod.  

 

Stämman beslutade att ge distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för 2021.  

 

10. Rapport och beslut om innevarande verksamhetsår 2022 inklusive budget för 2022 

Distriktssekreterare Rebecka Helgesson rapporterade om innevarande verksamhetsår 

2022 för stämman. Distriktskonsulent Per Magnusson föredrog om budgeten för 2022. De 

redovisade även för stämman hur styrelsen i samband med stadgeändringen i slutet av 

föregående år, där distriktsstämman flyttades från våren till hösten, missade att ta fram en 
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verksamhetsplan och förslag på budget inför året 2022. Styrelsen frågade stämman om 

den godtog att den redovisade rapporten om 2022 och även budgeten läggs fram som 

förslag på verksamhetsplan parallellt med att den agerar rapport.  

 

Stämman beslutade att godta rapporten som verksamhetsplan och föreslagen budget för 

2022.  

Stämman beslutade att fastställa rapporten och budgeten för 2022.  

Stämman beslutade att lägga rapporten och budgeten för 2022 till handlingarna.  

 

11. Beslut om motioner och propositioner 

 

a. Proposition – Policy för ekonomiskt stöd  

Distriktssekreterare Rebecka Helgesson och distriktskonsulent Per Magnusson 

redovisade förslaget på policyn för ekonomiskt stöd.  

 

Stämman beslutade att anta policyn för ekonomiskt stöd.  

 

b. Proposition – Stadgeändring  

Stämmoordförande Linda Wallberg läste upp ur distriktets stadgar vad som gäller 

gällande stadgeändringar. Vice distriktsordförande Valentin Weiner redovisade 

förslaget om stadgeändringen.  

 

Stämman beslutade att anta stadgeförslaget med stadgeändringen i enlighet med 

propositionen.  

 

Det nya stadgeförslaget behöver sedan fastställas på nästkommande 

distriktsstämma som hålls minst fyra (4) månader efter dagen då det första 

beslutet togs att anta stadgeförslaget.   

 

12. Beslut om verksamhetsplan 2023  

Distriktsledamot Moa Jansson föredrog verksamhetsplanen för 2023.  

 

Stämman beslutade att anta verksamhetsplanen för 2023.  

 

13. Beslut om budget 2023 

Distriktskonsulent Per Magnusson föredrog om budgeten för 2023.  

 

Stämman beslutade att anta budgeten för 2023.  

 

14. Beslut om antal ledamöter i distriktsstyrelsen 2023 

I Örebrodistriktets stadgar står det att distriktsstyrelsen ska bestå av ”det antal ledamöter 

distriktsstämman bestämmer. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst fem 

ledamöter inklusive ordförande, samt minst tre suppleanter ska väljas.”  
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Stämman beslutade att fastställa att distriktsstyrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter 

under verksamhetsåret 2023.  

 

15. Val av distriktsordförande  

Fanny Tolkstam, som under 2022 suttit som distriktsordförande, är tillfrågad och 

föreslagen av valberedningen som distriktsordförande under verksamhetsåret 2023 

(perioden 2023.01.01-2023.12.31).  

 

Stämman beslutade att till distriktsordförande med en mandatperiod på ett (1) år välja 

Fanny Tolkstam.  

 

16. Val av övriga ledamöter inklusive suppleanter till distriktsstyrelsen 

Enligt valberedningens förslag var Valentin Weiner, Astrid Andersson och Moa Jansson 

tillfrågade att sitta som ledamöter i Örebrodistriktet under verksamhetsåret 2023 

(perioden 2023.01.01-2023.12.31). Rebecka Helgesson hade ett (1) år kvar av sin 

mandatperiod. I väntan på att de nya stadgarna skulle antas föreslog distriktsstyrelsen 

även att de tre suppleantposterna skulle lämnas vakanta under verksamhetsåret 2023.  

 

Stämman beslutade att till distriktsledamot med en mandatperiod på två (2) år välja…  

… Astrid Andersson (omval) 

 

Stämman beslutade att till distriktsledamot med en mandatperiod på ett (1) år välja…  

…Valentin Weiner (omval)  

…Moa Jansson (omval)  

 

Stämman beslutade att lämna de tre suppleantposterna vakanta under verksamhetsåret 

2023.  

 

17. Val av revisor och suppleant 

Stämman beslutade att utse PricewaterhouseCoopers (PwC) som revisionsbolag.  

 

18. Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen 

Valberedningen hade lämnat ett förslag om att Susanna Heinebäck skulle sitta som 

sammankallande valberedare. Något annat förslag på ytterligare valberedningskandidater 

hade inte formulerats av valberedningen.  

 

Stämman beslutade att utse Susanna Heinebäck till sammankallande valberedare.  

Stämman beslutade att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att fylla de två vakanta posterna i 

valberedningen.  

 

19. Val av ombud till förbundsstämman  

Stämman beslutade att ge distriktsstyrelsen i uppgift att välja ombud till 

förbundsstämman 2022.  
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20. Övriga frågor 

 

a. Enkät – Vad önskar du att RUM Örebro ska göra?  

Distriktssekreterare Rebecka Helgesson presenterade en enkät till de närvarande 

som de kunde fylla i på plats eller vid annat tillfälle, på papper eller digitalt via 

distriktets hemsida. Enkäten berörde vilken typ av verksamhet som de närvarande 

önskade att RUM Örebro skapar.  

 

 

21. Stämmans avslutande 

Distriktsordförande Fanny Tolkstam tackade de närvarande för att de deltagit under 

dagen och avslutade sedan stämman kl. 14.51.  

 

 

 

 

 

Stämmoordförande    Stämmosekreterare 

Linda Wallberg    Rebecka Helgesson 

 

 

 

Protokolljusterare    Protokolljusterare 

Alex Holmberg    Magdalena Isaksson 
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