
 

 

 

 

 

Årsmöte / Annual Meeting RFSL Jönköping 2018 

Torsdag 22 mars 2018 kl 18:00 på Brunnen, Brunnsgatan 9 i Jönköping 

                                             

                                 Dagordning / Agenda 

1. Årsmötets öppnande / Opening of the AGM 

2. Fastställande av röstlängd / Establishing the voting register 

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst / Confirming the meeting has been convened 

according to the statutes 

4. Val av årsmötespresidium / Election of an AGM Committee 

○ Mötesordförande / Chairperson of the meeting 

○ Mötessekreterare / Secretary of the meeting 

○ Val av protokolljusterare / Election of a protocol attestant 

○ Val av rösträknare / Election of a teller 

5. Fastställande av dagordningen / Establishing the agenda 

6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse / The Board’s operational and financial 

report 

7. Revisorernas berättelse / The Auditors’ report 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning / Establishing financial results and balance 

sheet 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen / Question of freedom of liability of the Board 

10. Propositioner / Propositions 

11. Motioner / Motions 

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret / Establishing an 

operational plan and budget for the business year 

13. Val / Elections 

○ Styrelse / Board 

1. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen / 

Establishing mandate and the number of Board Members 

2. Ordförande / President 

3. Kassör / Treasurer 

4. Övriga ordinarie ledamöter / Other ordinarie boarding members 

5. Ersättare / Alternates 

○ Kongressombud / Congress representative 

○ Valberedning / Nomination Committee 

○ Revisorer / Auditors 

14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) / Other issues (not matters that require a decision) 

15. Mötets avslutande / Closing of the meeting 

 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 1. Styrelsens verksamhetsberättelse 2017 

2017 fick RFSL en efterlängtad nystart med en ny ordförande och engagerade i styrelsen.  Mycket har 

hänt sedan den nya styrelsen tillträdde. 

Christian Petersson fick utmärkelsen ”Årets outstanding contribution Award, 2017 för sina många års 

engagemang och utmärkt genomföra av frivilligt arbete i RFSL Jönköping den 1 juni 2017. Årets 

Styrelseledamot, som gavs till Mattias Kallin i december 2017 för sina engagemang  i styrelsen arbete. 

Ordinarie årsmöte hölls söndagen den 12 mars 2017 på Västra Storgatan 8 i Jönköping. 5 stycken 

ledamöter valdes till styrelsen med en mandatperiod på ett år. Ordförande Njeri Olenkere, kassör Mikael 

Karlsson och övriga ordinarie ledamöter:  Jonas Waernelius Sandqvist, Mattias Kallin och Ola Götesson. 

Linnea Risinger valdes till revisor. Webmaster är Christian Petersson (ej i styrelsen) 

Ett extrainsatt årsmöte hölls 5 oktober 2017. Där valdes till kassör Leo Asmah och till övriga ledamöter , 

Anthony Kamwa och Mattias Kallin. Ola Götesson och Mikael Karlsson fortsatte inte i styrelsen. Linnea 

Risinger valdes till valberedare och Oscar Undevall till revisor. Webmaster är Christian Petersson ( ej i 

styrelsen). 

Styrelsemöten under året 

● Styrelsemöte 2017-01-12 

● Styrelsemöte 2017-02-23 

● Styrelsemöte 2017-04-20 (Brunnen)  

● Styrelsemöte 2017-05-04 

● Styrelsemöte 2017-06-01 

● Styrelsemöte 2017-11-30 

Medlemsaktiviteter under året 

● Utbildning för engagerade på Brunnen 23 mars 2017 

● Rainbow Day i Tranås 6 juli 2017 

● Medlemmar deltog på Förtroenderådet i Södertälje 19-21 maj 

● Föreläsning i Pride Dag i Eksjö 3 augusti 2017 

● Häng med oss på Pride under QomUt Pride  26 augusti 2017 

● Rainbow Night Out i Bongo Bar 26 augusti 2017 

● Möte inför regnbågsfestivalen 28 augusti 2017 

● Medlemsfika 7 september 2017 

● Rainbow films i Folkets Bio Kulturhuset, Jönköping 20 oktober 2017 

● Medlemmar deltog på Höstkonferensen i Örebro 27-29 oktober 2017  

● MR DAGARNA 9- 11 november 2017 

● Julmedlemsmingelkväll - Christmas Members Mingle Evening  14 december 2017 

Föreningen hade 80 medlemmar under 2017. 12 av medlemmarna var ungdomar under 25.  

 



 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Styrelsens ekonomiska berättelse 2017 

Resultaträkning RFSL Jönköping 2017 

Intäkter 

2017-01-01 

- 2017-12-31 

2016-01-01 

- 2016-12-31 

Anslag och bidrag 8 000,00 kr 0,00 kr 

Arrangemangsintäkter 0,00 kr 0,00 kr 

Medlemsinbetalningar 450,00 kr 0,00 kr 

Övriga intäkter 693,00 kr 0,00 kr 

Totalt 9 143,00 kr 0,00 kr 

   

Kostnader 

2017-01-01 

- 2017-12-31 

2016-01-01 

- 2016-12-31 

Resekostnader 0,00 kr 0,00 kr 

Lokalkostnader 0,00 kr 0,00 kr 

Materialkostnader −868,00 kr 0,00 kr 

Verksamhetskostnader 0,00 kr 0,00 kr 

Administrativa kostnader 

Övriga kostnader 

0,00 kr 

0,00 kr 

0,00 kr 

0,00 kr 

Totalt −868,00 kr 0,00 kr 

   

Resultat 8275,00 kr 0,00 kr 

 

Balansräkning RFSL Jönköping 2017 

Tillgångar 2017-12-31 2016-12-31 

Kassa 0,00 kr 0,00 kr 

Bank 8 275,00 kr 0,00 kr 

Fordringar 0,00 kr 0,00 kr 

Inventarier  0,00 kr 0,00 kr 

Omslutning 8 275,00 kr 0,00 kr 

   

Eget kapital & skulder 2017-12-31 2016-12-31 

Eget kapital 0,00 kr 0,00 kr 

Kortfristiga skulder 0,00 kr 0,00 kr 

Långfristiga skulder 0,00 kr 0,00 kr 

Årets resultat 8 275,00 kr 0,00 kr 

Omslutning 8 275,00 kr 0,00 kr 



 

 

 

 

 

   

2017 var första året RFSL Jönköping hade ett eget bankkonto och kunde börja ha en egen ekonomi. 

Under året fick man ett startbidrag på 3 000 kr från kommunen och ett startbidrag på 5 000 kr från RFSL 

förbundet. En faktura  från Café Nyfiket för fika på en medlemsträff under sommar skickades aldrig. Den 

enda kostnaden under året var material till Pride för 868 kr. 

2017 was the first year RFSL Jönköping had its own bank account and could start its own economy. 

During the year, a start grant of SEK 3,000 was received from the municipality and a start grant of SEK 

5,000 from the RFSL Association. An invoice from Café Nyfiket for a party meeting during the summer 

was never sent. The only cost during the year was material for Pride for SEK 868.  

 

  



 

 

 

 

 

Borås den 21 mars 2018 

Bilaga 3. Revisorernas berättelse 2017 

Undertecknad revisor avger härmed följande revisionsberättelse. 

Jag har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra handlingar som lämnar 

upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning.  

Räkenskaperna är förda i god ordning, inkomster och utgifter är styrkta med nödvändiga verifikationer. 

Verksamheten har skötts enligt föreningens stadgar och ändamål. Granskningen har utförts enligt god 

redovisningssed.  

Jag har inte funnit någon anledning till kritik. 

Jag föreslår därmed  

● att balans- och resultaträkningarna fastställs  

● att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017 

 

 

Oscar Undevall 

revisor för RFSL Jönköping 

 

 

  



 

 

 

 

 

Bilaga 4. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018 

Sociala aktiviteter 

● Fortsätta samarbetet med Brunnen kring hbtq-caféer  

● Erbjuda stadspromenad, fikaträffar, utflykter och andra sociala sammankomster för 

medlemmarna  

● Anordna Newcomers träffar, workshops och aktiviteter för nyanlända hbtq-personer  

● Undersöka möjligheten till simskola och cykelskola för nyanlända  

● Anordna aktiviteter med studentorganisationen SPECTRA  

● Arrangera sommar- och vinteravslutning 

Stödjande arbete 

● Stärka kunskapen inom organisationen om hiv förebyggande arbete 

● Arbeta med att sprida kunskap om hiv förebyggande arbete till medlemmarna och allmänheten 

Utbildning 

● Erbjuda skolinformation av utbildande skolinformatörer till skolor i regionen 

● Utbilda fler skolinformatörer som kan gå ut i skolorna och informera om hbtq-frågor 

● Erbjuda medlemmarna att gå RFSLs högre utbildning för utbildare  

● Erbjuda styrelseledamöterna kassörsutbildning  

Utåtriktat arbete 

● Värva medlemmar till föreningen  

● Medverka på Jönköping QomUt och utöka samarbetet med festivalen och Bongo bar 

● Delta i panelsamtal och debatter och som föreningen blir inbjudna till  

● Aktivt delta i samhällsdebatten genom sociala och traditionella medier 

● Kommunicera med medlemmarna genom uppdaterad hemsida och facebooksida 

Organisatoriskt 

● Styrelsen ska träffas minst sex gånger under året och föra protokoll över mötena 

● Valda kongressombud ska medverka på RFSL kongress och påverka förbundets framtid 

● Engagerade i föreningen ska ges möjlighet att delta på RFSL förbundets nationella och regionala 

träffar, utbildningar och erfarenhetsutbytet 

● Ha en god kontakt med kommunen och regionen om föreningens förutsättningar  

och hbtq-frågor i regionen 

 

  



 

 

 

 

 

Bilaga 5. Budget för verksamhetsåret 2018 

Intäkter  

Anslag och bidrag 10 000,00 kr 

Arrangemangsintäkter 0,00 kr 

Medlemsinbetalningar 3 000,00 kr 

Övriga intäkter 3 200,00 kr 

Totalt 16 200,00 kr 

  

Kostnader  

Resekostnader 4 000,00 kr 

Lokalkostnader 0,00 kr 

Materialkostnader 1 500,00 kr 

Verksamhetskostnader 10 000,00 kr 

Administrativa kostnader 700,00 kr 

Totalt 16 200,00 kr 

  

Resultat 0,00 kr 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Bilaga 6. Valberedningens förslag 

Styrelsen 

Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen: 5 personer och 1 år 

Ordförande:     Njeri Olenkere 

Kassör     Hasan Shloun 

Övriga ordinarie ledamöter  Leo Asmah, Mattias Kallin och Claes Carlsson 

Ersättare 

Förra årets styrelse: Ordförande Njeri Olenkere, kassör Leo Asmah, övriga ledamöter: Jonas Waernelius 

Sandqvist, Anthony Kamwa och Mattias Kallin.  

Kongressombud 

Förslag till kongressombud: Njeri Olenkere och ytterligare nomineringar på årsmötet  

Valberedning 

Förslag till valberedning: Nomineringar vid årsmötet  

Förra året: Linnea Risinger 

Revisor 

Förslag till revisorer: Linnea Risinger och Jonas Waernelius Sandqvist 

Förra året: Oscar Undevall 

 


