Protokoll Tamams Årsmöte 2018
12-13 maj, Galmegården, Torna Hällestad
Punkt på
dagordningen

Beslut/åtgärd

Övrig information

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och Mötet beslutar att välja
sekreterare för mötet
Mostafa Haidary som
mötesordförande och
Elisabeth Schweiger som
mötessekreterare.

Riksstyrelsen föreslår
ordförande och sekreterare.

3. Fastställande av
röstlängd för mötet

Mötet beslutar att fastställa
röstlängden till 26 stycken.

Närvarande på mötet får
röstkort. Antalet röstberättigade
medlemmar som får rösta på
årsmötet är 26 medlemmar.

4. Val av
protokolljusterare och
rösträknare

Mötet beslutar att välja
Natasha Wrang och
Mohamed Anwar till
protokolljusterare tillika
rösträknare för årsmötet.

Natasha Wrang och Mohamed
Anwar föreslås.

5. Fråga om mötet
utlysts på rätt sätt

Mötet beslutar att årsmötet
utlysts på rätt sätt.

Office informerar om när
kallelsen skickades ut och på
vilket sätt.
Kallelse skickades ut ungefär 5
veckor innan årsmötet.
Stadgarna slår fast att kallelsen
ska skickas ut två veckor innan
årsmötet.

6. Fastställande av
dagordning

Mötet beslutar att fastställa
dagordningen.
• Bilaga 1

7. Godkännande av
a)
verksamhetsberättelse
b) förvaltningsberättelse

Mötet beslutar att lägga
verksamhetsberättelsen till
handlingarna.
• Bilaga 2

Riksstyrelsen berättar om
verksamhetsberättelsen och
Tilde berättar om
förvaltningsberättelsen.

Mötet beslutar att lägga
förvaltningsberättelsen till
handlingarna.
• Bilaga 3
8. Revisionsberättelse
för verksamhets-/
räkenskapsåret

Mötet beslutar att ge
riksstyrelsen i uppdrag att
presentera
revisionsberättelsen för 2017

Tilde berättar att revisorn har
granskat den ekonomiska
redovisningen och
riksstyrelsens mötesprotokoll
men hen har inte fått

på nästa årsmöte så att den
kan läggas till handlingarna.

årsredovisningen med
underskrifter från hela
riksstyrelsen. Därför finns inte
revisionsberättelse tillgänglig
idag. Riksstyrelsen föreslår att
ta beslutet om
revisionsberättelse på nästa
årsmöte.

9. Fråga om
ansvarsfrihet för
styrelsen för den tid
revisionen avser

Mötet beslutar att frågan om
ansvarsfrihet tas upp vid
nästa årsmöte.

10. Fastställande av
medlemsavgift

Mötet beslutar att behålla
samma medlemsavgifter
alltså gratis medlemsavgift
eller stödmedlemskap för
100 kr per år.

Tilde berättar om de två olika
medlemskap som Tamam har,
gratis medlemskap eller
stödmedlemskap (100 kr/år).
Årsmötet diskuterar
medlemsavgiften. Riksstyrelsen
hänvisar även till förslaget för de
nya stadgarna som tar upp
denna fråga.

Ajournera mötet

Mötet beslutar att ajournera
mötet till söndag 13e maj, kl.
9:00.

Förslag att ajournera mötet till
söndag 13e maj, kl. 9:00.

Öppna mötet

Mötet öppnas av Sanna

Val av mötesordförande
och sekreterare

Mötet beslutar att välja
Louise Burenby som
mötesordförande och
Agneta Khan som
mötessekreterare.

Fastställande av
röstlängd

Mötet beslutar att fastställa
röstlängden till 25 stycken

Fastställande av
dagordning

Mötet fastställer
dagordningen

12. Fastställande av
verksamhetsplan och
behandling av budget
för det kommande
verksamhets-/
räkenskapsåret

Årsmötet beslutar att godta
tilläggsförslag 1 och lägga till
mål om
intern kommunikation i
verksamhetsplanen

Styrelsen berättar att Tamam vill
jobba med förvaltning,
stabilisering och utveckling för
office och medlemmar under
2018-2019

Årsmötet beslutar att godta
det reviderade

- Elisabeth berättar om
tilläggsförslag 1: att lägga till ett

tilläggsförslaget och lägga till
förslaget om främjande
lokala medlemsträffar till
verksamhetsplanen
Årsmötet beslutar att godta
tilläggsförslag 3 och
tydliggöra aktiviteter i
verksamhetsplanen
Årsmötet beslutar att godta
hela verksamhetsplanen
med samtliga tilläggsförslag
Årsmötet beslutar att godta
ändringsförslag 1 om att
ändra rubrik i budgeten.
Årsmötet beslutar att godta
budgetförslaget för 2018

mål om intern kommunikation i
verksamhetsplanen, som
riksstyrelsen är ansvariga för.
- Sanne berättar om
tilläggsförslag 2: att lägga till en
del i verksamhetsplanen (mål 2
föreningsutveckling) om
främjande medlemsträffar inom
lokalföreningar.
Mötet diskuterar och ändrar
formulering i förslaget som
förtydligar fokus på
lokalföreningen och dess
aktiviteter och medlemmar.
- Evelina berättar om
tilläggsförslag 3: att tydliggöra
verksamhetsplanen genom att
lägga till en rubrik i
verksamhetsplanen som
tydliggör aktiviteter.
Sanna förklarar hur office jobbar
med verksamhetsplanen.
Tilde berättar om
budgetförslaget för 2018
- Evelina berättar om
ändringsförslag 1: att ändra
rubriken “Utbildningar nationellt”
till “Nationellt läger”.

13. Val av ordförande i
föreningen för en tid av
1 år

Årsmötet beslutar att godta
valberedningens förslag och
väljer Cecilia Cedlöf till
ordförande för en tid av 1 år.

Valberedningen förklarar sitt
uppdrag och presenterar Cecilia
Cedlöf som förslag till
ordförande.

14. Val av övriga
styrelseledamöter samt
suppleanter för en tid av
1 år

Årsmötet beslutar att godta
valberedningens förslag och
väljer Navid Kamyab,
Natasha Wrang, Andrea
Smedberg och Marie
Grybäck som ledamöter
(med reservation för
ändringar vid det extra
insatta årsmötet.)

Valberedningen presenterar
Navid Kamyab som förslag till
ledamot och Natasha Wrang,
Andrea Smedberg och Marie
Grybäck som förslag till
suppleanter.
Valberedningen frågar
suppleanter om de kan fungera
som ordinarie ledamöter fram till
extra årsmöte då nya ledamöter
väljs in. Samtliga förslag till
suppleanter kan tänka sig sitta
som ordinarie ledamöter fram till
det extra insatta årsmötet.

Vid det extra insatta årsmötet
kommer Natasha, Andrea och
Marie väljas till suppleanter.
15. Val av revisorer
samt suppleanter

Årsmötet beslutar att godta
valberedningens förslag och
väljer Katja Dirsell och Filip
Lundberg till revisorer och
Oskar Gibas Hjortquist och
Tomas Andersson till
suppleanter

Valberedningen presenterar
Katja Dirsell och Filip Lundberg
som förslag till revisorer och
Oskar Gibas Hjortquist och
Tomas Andersson som förslag
till suppleanter.

16. Val av valberedning

Årsmötet beslutar att välja
Evelina och Elisabeth till
valberedning

Evelina och Elisabeth ställer
ställer upp som förslag till
valberedning

Justering av röstlängd

Årsmötet fastställer
röstlängden till 22 stycken

17. Behandling av
styrelsens förslag och i
rätt tid inkomna
motioner

Årsmötet beslutar att godta
proposition 1 om en
uppdaterad presspolicy.
Årsmötet beslutar att godta
motion 1 om välgörenhet för
samhället.
Årsmötet beslutar att godta
tilläggsförslag 1 om att byta
ordet politiker till
beslutsfattare

Årsmötet beslutar att godta
motförslaget om att
rikssyrelsen får i uppgift att
undersöka motionen och
avslår därmed den initiala
formuleringen av motion 2.

18. Övriga frågor

Sanna berättar om proposition
1: en uppdaterad presspolicy
Navid berättar om motion 1: att
Tamam ska jobba med
välgörenhet på olika sätt, för att
bidra till samhället och synas
och göra reklam för Tamam.
Sanna berättar om motion 2: att
Tamam ska vara en bro mellan
politiker och ungdomar genom
att skicka inbjudan till politiker
vid Tamams träffar.
- Diskussion om att frågan bör
lyftas i respektive
lokalföreningen för att se efter
medlemmarnas åsikter och
tankar kring motionen.
- Diskussion om motionen
krockar med Tamams stadgar
om att vara partipolitiskt
obundet.
- Årsmötet formulerar ett
motförslag om att ge
riksstyrelsen i uppgift att
undersöka frågan.
- Årsmötet formulerar ett
tilläggsförslag (tilläggsförslag 1)
om att byta ut ordet “politiker” i
motionen till “beslutsfattare”.
Office tackar av den föregående
styrelsen.

19. Mötet avslutas

Mötet avslutas

Datum och underskrift

______________________________
Mostafa Haidary, mötesordförande

_______________________________
Elisabeth Schweiger, mötessekreterare

______________________________
Louise Burenby, mötesordförande

_______________________________
Agneta Khan, mötessekreterare

’
______________________________
Natasha Wrang, justerare/rösträknare

_______________________________
Mohamed Anwar, justerare/rösträknare

