
PROTOKOLL ÅRSMÖTE NATTVANDRARNA SVERIGE 2020-09-26 

1. Ordförande Jonas Karlsson hälsade alla välkomna till Årsmötet 2020

2. Till mötesordförande och sekreterare valdes Tommy Fälth och Gisela Kilder

3. Röstlängden fastställdes till 20 st fördelas på Öst 3 st Mitt 4 st Syd 3 st
Väst 6 st Stockholm 4 st

4. Till protokolljusterare tillika rösträknare valde mötet Daniel Brodin och Marie
France Dawson.

5. Mötet beslöt att årsmötet var behörigt utlyst.

6. Mötet godkände dagordningen, Inga övriga frågor framkom.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och lades till handlingarna.

8. Styrelsens årsredovisning  redovisades som efter godkännande lades till
handlingarna.

9. Revisor Kim Thome läste upp revisionsberättelsen och som därefter lades till
handlingarna.

10.Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

11.Verksamhetsplanen 2020-2021 presenterades  Mötet godtog densamma och
lades till handlingarna.

12.En reviderad budget för 2020-2021 presenterades. Mötet beslöt att
godkänna densamma

13.Styrelsen presenterade två propositioner.
a) Krav på utdrag från belastningsregistret

b) Regelverk kring riktlinjer vid pandemi katastrof eller annan kris.

Mötet valde att bifalla bägge propositionerna. (bilaga 1 & 2)
 

Till styrelsen har 6 motioner inkommit. 
a) Arvodering
Mötet beslöt att avslå motionen enligt styrelsens yttrande.(Bilaga 3)

b) Informationsflöden
Mötet beslöt att tillstyrka motionen enligt styrelsens yttrande.
(bilaga 4) 

c) Kansli
Motionen tillbakadragen.
d) Medlemsbidrag
Mötet beslöt avslå motionen enligt styrelsens yttrande.  (Bilaga 5)

e) Stadgegrupp
Mötet beslöt att avslå motionen enligt styrelsens yttrande.
Mötet beslöt att tillstyrka styrelsens förslag (Bilaga 6)
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f) Ungdomsvandrare
Mötet beslöt att avslå motionen enligt styrelsens yttrande.
Mötet beslöt att tillstyrka styrelsens förslag. (bilaga 7)

14.Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valberedningens förslag.
Helen Lind Jaktlund (Stockholm ) omval 2 år
Sebastian Steckl (mitt) Nyval 2 år
Paul Helldén (Syd) nyval 2 år
Ulf Byléhn (norr) 1 år Nyval
Evy Tungfeldt nominerar Jenny Kristensen  (mitt) på 1 år på nyval. Istället för
Ulf Bylehn.
Mötet beslutar om sluten votering.

Efter votering blev slutresultatet
Helen 20 röster
Sebastian 20 röster
Paul 19 röster
Jenny 12 röster
Ulf 9 röster
Detta innebär att den nya riksstyrelsen ser ut som så här
Jonas Karlsson Ordförande år 2 av 2
Reine Emanuelsson år 2 av 2
Ami Andersen år 2 av 2
Anette Svensson 2 av 2
Helen Lind Jaktlund 2 år
Sebastian Steckl 2 år
Jenny Kristensen 1 år
Paul Heldén 2 år
Till Suppleanter valde årsmötet Hans Gustavsson (öst) 1 år Tommy
Löfvenhamn (Syd)
 

15.Till revisor valde årsmötet Kim Thome

16.Till valberedning valde årsmötet
Marie France Dawson (Sthlm), Evy Tungfeldt (Mitt) och Johanna Millqvist
(väst) med Marie France Dawson som sammankallande.

17. Inga övriga frågor fanns anmälda under punkt 6.

18.Avtackning.
Tommy Löfvenhamn ifrån Syd blev vald till årets regionansvarig.

Regionsansvariga Anette från Öst Sebastian (Mitt) Helen (Stockholm)Jonas
(Väst) Tommy Löfvenhamn (Syd)är uppmärksammas av styrelsen för gott
arbete.

De personer som inte var på plats kommer få ett presentkort som skickas
per brev och dessa är distriktsansvariga Reine Nyberg, Vicky Vega,
Madelene Almeida, Johanna Millqvist, Leif Åström samt Gilbert Hällström.

Riksstyrelsen premierar Tommy Löfvenhamn (syd) och Ulrika Mitt som har
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avgått från styrelsen. 

Regionsansvariga premierar sina Distriktsansvariga med blomster 
presentkort. 
Sebastian Steckl premierade Evy Tungfeldt (Mitt) 
Tommy Löfvenhamn premierade Paul Helldén(Syd) 
Helen Lind Jaktlund  premierade Lugman Abdi (stockholm) 
Jonas Karlsson premierar Peter Grimberg (väst) 
Ami Andersen tackar mötesordförande Tommy Fälth för att han har gjort 
ordförandeposten för mötet med bravur och Gisela Kilder med blomma och 
choklad för att hon varit sekreterare. 

19.Mötets avslutande.
Tommy tackar för ett väl utfört arbete och avslutar mötet.

Stockholm 200926 

_____________________ 
Gisela Kilder – Sekreterare 

__________________________ ____________________ 
Marie France Dawson - Justerare Daniel Brodin – Justerare 

Närvarolista Årsmöte Nattvandrarna Sverige  260920 
Hanna Wilson, Marie- Louise Svensson, Lennart Svensson  
Peter Westberg, Evy Tungfeldt, Maria Furustål Lundin, Sebastian Steckl Tommy 
Löfvenhamn, Paul Heldén Monika Backe Gisela Kilder, Martin Rådmark, Peter 
Grimberg, Peter Barrington, Eva-Britt Luvö, Ricky Ahl  
Lugman Abdi, Mousa Ansara, Mikael Ohly, Janne Herremo, Helen Lind Jaktlund, 
Reine Emanuelsson, Jonas Karlsson, Marie France Dawson, Daniel Brodin, Ulf 
Bylén, Ami Andersen, Anette Svensson, Hans Gustavsson, Kim Thome och  
Tommy Fälth 
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PROPOSITION KRAV PÅ UTDRAG FRÅN BELASTNINGSREGISTRET 

Fler och fler organisationer som har kontakt med barn och ungdomar inför krav på 
utdrag ur belastningsregistret. Riksstyrelsen ser det som rent olämpligt att en 
individ som är dömd för brott som t.ex. sexuella övergrepp, misshandel, eller 
försäljning av alkohol/droger skall få verka i vår organisation där grundstenen är 
just mötet med barn och ungdomar.  

Riksstyrelsen ser en nödvändighet i att även vår organisation inför kravet på 
utdrag ur belastningsregister för alla representanter för Nattvandrarna Sverige, 
med ledande position. Eller övriga personer inom organisationen Nattvandrarna 
Sverige, då misstanke finns. Detta som en säkerhet och trygghet för oss vandrare 
men främst för de barn och unga vi möter i vårt ideella arbete. Samt ett tydligt 
ställningstagande för samhället och för våra barn och ungdomar. 

Riksstyrelsen äger enligt organisationens stadgar § 12 rätten att utesluta medlem. 
Ett utdrag från belastningsregistret säkerställer möjligheten till uteslutning i 
förekommande fall.  
Se bilaga 1 för polisens information i frågan.  
________________________________________________________________________

Riksstyrelsen föreslår Nattvandrarna Sveriges årsmöte 2020 att besluta följande:

Att:  Alla representanter för Nattvandrarna Sverige med eller inför ledande 
position eller roll  skall inkomma med personuppgifter för riksstyrelsens att 
använda vid utdrag från belastningsregistret. Om representant nekar äger 
riksstyrelsen rätten att utesluta.  

Att: Alla alla övriga personer inom organisationen Nattvandrarna Sverige. Som 
utifrån misstankar om begångna brott som berör lämpligheten i att representera 
organisationen, på begäran skall inkomma med personuppgifter för riksstyrelsen 
att använda vid utdrag från belastningsregistret. Om representant nekar äger 
riksstyrelsen rätten att utesluta.  

Att: Riksstyrelsen hanterar personuppgifter och utdrag utifrån sträng sekretess 
och hantering enligt GDPR samt beslutar om eventuell uteslutning. Styrdokument 
för hantering och uteslutning skapas av riksstyrelsen utifrån denna prepositions 
innehåll samt eventuella ändringar eller tillägg som beslutas efter röstning vid 
årsmötet. Se länk för datainspektionens vägledning: 
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/ 

Att: Ansvaret för att personuppgifter inkommer, ligger på riksstyrelsen i samarbete 
med  regionstyrelser. 

Att: Ovanstående skall börja gälla från och med årsmötet 2020. 

Bilaga 1



PROPOSITION  
STYRDOKUMENT GÄLLANDE REGELVERK OCH RIKTLINJER VID PANDEMI, 
KATASTROF ELLER ANNAN KRIS. 

I dagsläget finns det inget regelverk eller riktlinjer kring hur organisationen skall 
hantera t.ex. en pandemi eller andra katastrofer. I organisationens stadgar finns 
ingen paragraf kring förfarandet. Hur organisationen agerar påverkar vårt ansikte 
utåt.  

Riksstyrelsen menar att ett styrdokument är nödvändigt för att på bästa sätt 
kunna hantera situationen och härleda till vid nödvändiga beslut.  

_______________________________________________________________ 
Riksstyrelsen föreslår härmed Nattvandrarna Sveriges årsmöte 2020 att besluta 
följande: 

Att:  Godkänna riksstyrelsens förslag på styrdokument (bilaga 1)  efter eventuella 
sakliga ändringar eller tillägg som beslutas efter röstning vid årsmötet.  
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Bilaga till styrdokument

FÖRSLAG PÅ  
STYRDOKUMENT GÄLLANDE REGELVERK OCH RIKTLINJER VID PANDEMI, 
KATASTROF ELLER ANNAN KRIS - GÄLLANDE NATTVANDRARNA SVERIGE. 

● Organisationen skall i allt utgå ifrån de riktlinjer, lagar och regler som
myndigheter t.ex. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och
Folkhälsorådet beslutar.

● Riksstyrelsen tar beslut kring hur organisationens aktiviteter och arbetssätt
skall justeras utifrån det som myndigheterna beslutat.

● Riksstyrelsen äger rätten att utesluta förening som efter tillsägelse inte
följer ovanstående. Om osäkerhet kring vad som gäller finns, sker innan
utförandet dialog kring lämplighet med riksstyrelsen. (T.ex. om aktivitet
planerats och godkänts av ansvarig myndighet.)

● Riksstyrelsen är skyldig att skyndsamt informera medlemmar om vad som
gäller i organisationen via e-post till regions-distriktsansvariga och till
kontaktperson i  betalande förening/grupp där kontaktuppgift finns samt
via hemsida och Facebook grupp.

● Riksstyrelsen äger rätten att p.g.a. myndighetens riktlinjer,
rekommendationer, lagar och regler skjuta fram organisationens årsmöte.
Riksstyrelsen är skyldiga att om läget tillåter hålla årsmöte i bästa möjliga
form innan September månads utgång.

● Riksstyrelsen äger rätten att p.g.a. myndighetens riktlinjer,
rekommendationer, lagar och regler ställa in eller skjuta fram
organisationens riksträff eller annat större arrangemang.

● Riksstyrelsen äger rätten att att vid framskjutet årsmöte ändra enligt
följande:
- I de fall styrelseledamot vars mandatperiod utgår vid sedvanligt årsmöte
vill behålla sin post får denne göra detta fram tills årsmöte hålls senast
innan September månads utgång.

● Riksstyrelsen äger rätten att att vid framskjutet årsmöte ändra enligt
följande:
- I de fall styrelseledamot vars mandatperiod utgår vid sedvanligt årsmöte
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Bilaga till styrdokument 

vill behålla sin post får denne göra detta fram tills årsmöte hålls senast 
innan September månads utgång.  

- I de fall styrelseledamot vars mandatperiod utgår vid sedvanligt årsmöte
inte vill behålla sin post. Tillsätta adjungerad styrelsemedlem med rösträtt,
detta utifrån valberedningens till Maj månads framtagna förslag till
ersättare. Adjungeringar gäller fram tills årsmöte hålls senast innan
September månads utgång.

- Skjuta fram tid för kallelse, inlämnande och delande av dokument m.m.
utifrån stadgarnas § 14 och 15.

- Vid behov utifrån rådande ekonomiskt läge ändra i budget, beställningar
samt utbetalning av bidrag.
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Riksstyrelsens svar till  
Motion angående arvodering av styrelsemedlemmar i Nattvandrarna Sverige. 
(A)  

Styrelsen har valt att ge avslag på denna motion utifrån tre anledningar enligt nedan: 

1. Förslaget innebär fördyrande kostnader för föreningen jämfört med dagens
situation.

2. Förslaget ser inte till det arbete varje unik ledamot gör utan utgår endast
utifrån den titel som finns, till exempel ordförande, sekreterare, kassör. I
Riksstyrelsen fördelas arbetet mellan alla.

3. Styrelsen hänvisar till tidigare beslut på årsmötet 2019

- Citat Årsmötesprotokoll 2019:
“§13 Efter omröstning fastställs att det är årsmötets mening att ej arvodera
styrelsen, dock uppdra styrelsen att utreda hur andra föreningar gör i denna
frågan för att ta beslut vid senare tillfälle.”

- Bilaga: “Ersättningar Nattvandrarna Riksstyrelsen”
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Riksstyrelsens svar till:  
Motion informationsflöde (B) 

Styrelsen bifaller motionen om informationsflöde. 

Styrelsen tycker det är positivt att klargöra och förtydliga rollerna i styrelsen. Dels för att nya 
ledamöter enkelt ska kunna komma in i styrelsearbetet och dels för att alla i styrelsen ska 
veta vad som förväntas av dem.  

Styrelsen tar på sig att fortsätta förbättra uppdragsbeskrivningar för de olika rollerna i 
styrelsen och för regions och distriktsansvariga.  
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Riksstyrelsens svar till:  
Motion: Medlemsbidrag (D) 

Styrelsen väljer att ge avslag på denna motion i sin helhet utifrån nedanstående 
anledningar.  

➢ Sökning har redan gjorts i flera led efter alternativa system för att betala ut
medlems bidraget till föreningar som inte har ett eget konto. Det är många
krav som behöver uppfyllas till exempel:

○ Ett betalkort eller presentkort ska inte ha någon extra kostnad i inköp,
det ska inte medföra kostnader att inneha, det ska inte vara krångligt
att använda, det ska vara möjligt att ladda med valfri summa.

➢ Styrelsen kan ha förståelse för hur det nu gällande systemet med presentkort
för uttag på ICA kan ge komplikationer för några. Styrelsen vill dock tillägga
att det knappt inkommit några klagomål.

○ Då ICA-presentkort är det alternativ som uppfyller ovanstående kriterier
menar styrelsen att medlemmarna bör kunna hitta kreativa lösningar:
Förslagsvis använda alla pengar vid ett tillfälle, låta annan person
använda kortet gentemot ersättning i kontanter, eller ordna ett avtal på
alternativa lösningar kring utbyte med regionen. Alternativt öppna ett
föreningskonto på banken.
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Riksstyrelsens yttrande: Motion Stadgegruppen som försvann (E) 

Stadgar är ett dokument, som skall uppdateras efter behov, men vara formellt kopplat till 
verksamhetens utformning. Stadgar beskriver också praxis, men kan utformas efter behov. 

Den arbetsgrupp som valdes under riksmötet 2018, bestod av olika människor i Sverige. 
Kanske var uppdraget och intresset lite oklart, då flera av de valda, under året av olika 
anledningar ej var kvar i gruppen.  

Den största missuppfattningen var nog att gruppen skulle ta fram helt nya stadgar, vilket ej 
var fallet. Riksstyrelsen beslöt med anledning av det mycket begränsade 
materialet/resultatet ej stämde överens med det ursprungliga uppdraget. Att pausa arbetet 
och fokusera mer på den akuta situation som uppstått i början av 2019. 

UTLÅTANDE: 

Riksstyrelsen föreslår ett avslag av motionen, då det saknas behov att ta fram helt nya 
stadgar. 

Styrelsen föreslår istället att: 

Styrelsen tillsätter en grupp med hjälp av regionansvariga som ser över och gör en 
behovsanalys kring vilka behoven är. 

Finns till exempel behov för en enklare ordlista, lathund eller skapa kurs/studiegrupp, för att 
lättare kunna förstå de ibland nödvändiga lite byråkratiska ord och meningsval som ofta finns 
i stadgar. 
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Riksstyrelsens svar till:  
Motion ungdoms vandrare (F) 

Styrelsen har valt att ge avslag på denna motion i sin helhet. 

➢ Styrelsen hänvisar till tidigare beslut på flertalet andra årsmöten där
medlemmar har röstat för att de vill ha kvar 25-årsgränsen.

Styrelsen ser tanken med ungdoms vandrare som används till hjälp vid större 
evenemang där yngre personer rör sig som mycket positiv. Styrelsen vill därför 
istället föreslå att årsmötet röstar för:  

Att en arbetsgrupp tillsätts i styrelsen för att se över eventuell profilering, 
upplägg, regelverk och möjligheter. Frågan tas därefter upp igen av styrelsen 
på årsmötet 2021.  

Bilaga 7
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