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➔  Här hittar du oss online
https://nattvandrarna.se/
https://nattvandrarna.se/medlemssida/
https://nattvandrarna.se/om-oss/dokument/
Upptäcker du fel på vår hemsida? Skicka en skärmdump till
info@nattvandrarna.se

➔ Här hittar du oss på Facebook
“Nattvandrarna Sverige” - offentlig gilla sida, gul logga
“Nattvandrarna Sverige” - sluten grupp som endast är till för
vandrare, vit logga - nya medlemmar  måste besvara frågor i
samband med ansökan om att gå med.

➔ Glöm inte att skicka in bidrag till vår E-tidning, hur du går tillväga
hittar du under dokument på hemsidan: “Tillvägagångssätt för
artiklar till Nattvandrarnas e-tidning”

➔ Medlemsavgift för 2021 - Skall vara betald, har ni missat så gör det nu!

➔ Från och med 1 juni har vi ny postadress, hjälp oss gärna sprida den:
Nattvandrarna Sverige, Södra Kungsvägen 51, 522 34 Tidaholm

➔ På årets årsmöte utses “Årets Regionsansvarig” “Årets
Distriktsansvarig” samt varje regions “Årets grupp”

➔ Så här ser fördelningen av rösträttigheter ut inför dagens årsmöte:
Syd 3 röster
Öst 4 röster
Väst 5 röster
Mitt 5 röster
Stockholm 4 röster
Norr 3 röster

Totalt 24 röster

➔ Har du frågor elle funderingar skicka ett e-post till
info@nattvandrarna.se
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DAGORDNING ÅRSMÖTE NATTVANDRARNA SVERIGE 2021-05-08

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Fastställande av röstlängd för mötet.

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts stadgeenligt.

6. Fastställande av dagordning, anmälan av övriga frågor.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse.

8. Styrelsens årsredovisning.

9. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret.

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.

11. Fastställande av verksamhetsplan.

12.Fastställande av budget. 2020 - 2021.

13. Inkommen skrivelse till styrelsen.

14.Valberedningens förslag.

15.Val av styrelseledamöter och suppleanter.

16.Val av revisor.

17.Val av valberedning samt sammankallande.

18.Övriga frågor anmälda under punkt 6.

19.Avtackning.

20.Mötets avslutande.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 NATTVANDRARNA SVERIGE

Vid organisationens årsmöte 20200926 valdes följande styrelse:
Ordförande: Jonas Karlsson (år 2 av 2)
Vice ordförande: Reine Emanuelsson (år 2 av 2)
Kassör: Helen Lind Jaktlund (år 1 av 2)
Sekreterare: Ami Andersen (år 2 av 2)
Ledamot: Anette Svensson (år 2 av 2)
Ledamot: Sebastian Steckl (år 1 av 2)
Ledamot: Paul Helldén (år 1 av 2)
Ledamot: Jenny Kristensen (nyval år 1 av 1)
Suppleanter: Hans Gustafsson samt Tommy Löfvenhamn
Adjungerade: Marie-France Dawson och Daniel Brodin

(ledamöternas poster samt adjungerade utifrån styrelsens konstituerande möte)

Jenny Kristensen har inte deltagit vid något styrelsemöte eller varit aktiv i styrelsens
arbete.

Situationen med pandemin har har påverkat organisationen kraftigt på olika sätt.
Årsmötet blev annorlunda och kraftigt senarelagt när nästan en tredjedel av året
redan gått. Styrelsearbetet har påverkats en aning då styrelsen har fått förlita sig till
största delen på telefon och digitala möten, samt styrelsens egna grupp på
Facebook. Styrelsen har haft tio protokollförda möten under året, varav åtta digitalt
och två fysiskt.

Styrelsen har hanterat tidigare påbörjade rättstvister, hanterat och medlat i konflikter
i föreningar och regioner. Fått ta emot och hantera kraftig kritik riktad till styrelsen,
ibland ogrundad ibland grundad, men oftast på grund av bristfällig kommunikation.
Medlem som uteslöts September 2020 pga av trakasserier av bland annat styrelsen
har fortsatt orsakat problematik under året.

Försök till samarbetsmöten mellan styrelse, regioner och distrikt har gjorts, med syfte
att få ett bättre informationsflöde och en mer enhetlig organisation. Detta har dock
påverkats av pandemin och inte kunnat fortgå.

P-4 Väst granskade vid årsskiftet 20/21 organisationen som en del i sin granskning
av ideella organisationer med anknytning till bland annat vår tidigare ordföranden,
samt den samarbetspartner vi har gällande sponsring. I denna granskning
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påverkades organisationen till viss del negativt, fyra föreningar valde att avsluta sitt
medlemskap, några sponsorer avslutade sin sponsring dock kom flera av dem
tillbaka. Styrelsen ifrågasattes av några föreningar kring sitt bemötande av media, ett
bemötande som i efterhand har visat sig vara bra. Något vi även har fått till oss från
flera oberoende parter med kunskap inom mediahantering. Styrelsen har även
ifrågasatts kring det avtal organisationen har med Svensk Kommunikationsservice,
detta kan mycket väl bero på att medias påståenden och vinklingar förståeligt nog
fick avtalet att verka under all kritik. Granskningen hade även en positiv påverkan,
styrelsen fick förståelse för hur bristfälligt informationsflödet verkligen har varit i
regionerna, styrelsen fick förståelse för att flera av de uppgifter som inkommit via
t.ex. distriktsrapporter varit felaktiga, att verktyget “SverigeKartan” inte uppdaterats
av alla ansvariga. Vidare har granskningen givit ringar på vattnet under 2021 med ett
stort ökat antal intresseanmälningar och flertalet nystartade föreningar.

EKONOMI
Vid årets början utsattes organisationen för ett bedrägeri där totalt 147 606,94 kronor
stals från organisationens samt tre regioners konton genom ID-kapning. Styrelsen är
utifrån polisens utredning helt friad från misstankar.

Gula Jackan AB har avyttrats och sålts för 25 000 kronor och heter numera BBox
AB. Gula Jackan AB avyttrades då styrelsen ej såg nytta med bolaget,
organisationen hanterar nu all ekonomi i Nattvandrarna Sverige som nu är
momsregistrerat.

Husbilen har avyttras på grund av höga kostnader i reparationer och svårigheter att
använda den i hela landet. Den såldes till en privatperson för 30 000 kronor.

Större utgifter under året har bland annat varit:
➢ Regionsbidrag a’ 15 000 kronor per region har utbetalats två gånger under året.
➢ Distriktsbidrag a’ 7 000 kronor har utbetalats per godkänd
distriktsrapport två gånger per år.
➢ Föreningsbidrag har utbetalats till betalande medlemmar.
➢ Årsmöte har bekostats.
➢ Inköp av västar och annat material har gjorts.
➢ Utskick av material har bekostats.
➢ Juridiska kostnader har funnits.

Svensk Kommunikationsservice har varit organisationens största inkomstkälla.
Vidare har mindre ekonomisk sponsring kommit genom gåvor från privatpersoner.
Flertalet lokala företag som inte kan bidra med pengar har valt att bidra med tjänster
samt till exempel bjuda vandrare på på kaffe eller mat. Inga övriga ekonomiska
bidrag har sökts.
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Spendrups har sponsrat organisationen med 5 000 flaskor med Loka. Flaskorna
delades upp i regionerna.

Åtgärder har tagits utifrån den påverkan som Covid-19 har på de ekonomiska
förutsättningar i organisationen. T.ex: tillfälligt återbetald skatteåterbäring, anstånd
med t.e.x. arbetsgivaravgifter och skatter, uppdelade årsbetalningar, permitterings
sänkningar, minimering av kostnader för möten, resor och övriga utgifter.

En tillfällig sänkning av ersättning från Svensk Kommunikationsservice gjordes under
en kort period på grund av svårigheter att sälja jackpaket i pandemi ekonomin,
denna tillfälliga sänkning har återbetalats med råge.

Organisationen momsregistrerades i slutet av året.
En ny Covid-19 budget gjordes för 2020.
Styrelsen har beslutat att under 2020 införa ersättning i form av dagsarvode 1 000
kronor netto vid förhöjd arbetsbelastning, ersättningen ska då godkännas av
ordförande/styrelse och endast då belastningen har varit mycket hög.
Hårdare krav för utbetalning av kommunikations ersättning har införts.
Utifrån domslut förlorade organisationen tvisten med Nattvandring.nu, enligt jurist
kan nu alla benämningar av nattvandring användas. Tvisten kostade organisationen
110 000 kronor.

Under hösten startades en satsning där organisationen köpte in ett sortiment av
Giweaways och PR material. Detta för en utdelning av prover till föreningar samt
möjlighet för föreningar att själva köpa in materialet till inköpspris under 2021.

En billigare version av västar fick köpas in på grund av påverkad ekonomi samt
utebliven leverans av jackor med avtagbara ärmar. Tyvärr kom dessa inte ut i tid, på
grund av problematik med logistikpartner. En problematik som försökts åtgärdats
under lång tid. Ett samarbete med den nya logistikpartnern Media Graphic startade i
slutet av sommaren 2020. Dock uppstod problematik med att den tidigare partnern
försvårade flytten av lagret som först blev klar i slutet av november samt innebar en
extra kostnad för organisationen. Som ni förhoppningsvis har märkt fungerar nu alla
leveranser av t.ex. jackor. Har ni beställt under 2020 och inte fått leverans, hör av er
till info@nattvandrarna.se

Leverans av beställda jackor med avtagbara ärmar har stoppats på grund av
Covid-19. Här har Svensk Kommunikationsservice hjälpt organisationen med att
göra en av tre förskottsbetalning som avbetalas av organisationen. De kvarvarande
två skall inte regleras i nuläget, då ordern är pausad.

Styrelsen har i bokslutet för 2020 valt att införa lagersaldo på det material som finns i
lager.
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KOMMUNIKATION, VARUMÄRKE
Kommunikationen har under året varit bristfälligt i flera steg från riks till region till
förening/grupp och tvärtom. Arbetet fortgår för att detta ska fungera.

Hemsidan är uppdaterad, en ny medlems flik har skapats. På denna flik hittar ni
viktiga dokument, det är viktigt att ansvar tas att gå in och se över vad som finns,
samt regelbundet se över om dokumenten har uppdaterats.

E-tidningen har kommit ut vid fyra tillfällen. E-tidningen är organisationens största
möjlighet att synas, att locka nya vandrare och sponsorer. Sponsorer ser den som en
källa för dem att synas. Det är nattvandrare som ska fylla tidningen, det är
nattvandrarnas arbete som ska synas, det är en kvalitetssäkring att vi är en seriös
organisation. Dock har det fortsatt varit kraftig brist på material från landets
nattvandrare. En tävling testades vilket gav lite mer material. Styrelsen har
presenterat sig i personporträtt. Frågeställning har gått ut till alla betalande
föreningar med förfrågan om godkännande av användandet av bilder.

Ett system för växeltelefoni till organisationens telefon: 08 – 611 00 90, har
införskaffats med start hösten 2020, för att organisationen ska vara nåbar alla tider
på dagen.

UTBILDNING
Fortsatt arbete har gjorts för att samarbetet med ABF ska fungera i hela landet.
(Våren 2021 kommer ett underlag med powerpoint att färdigställas till del 1 i
utbildningen)

ÖVRIGT
Styrelsen har fortsatt sammanställa dokument med regelverk, policys och rutiner, allt
för att underlätta för medlemmar samt arbeta för enhetlighet i organisationen.
Föreningsregister har skapats utifrån betalande medlemmar och distriktsrapporter.
Föreningars ansvar i att betala medlemsavgift är fortsatt bristfälligt.

Organisationen har ändock växt och styrelsen har sammansvetsas till en styrelse
som vill och tar ansvar och som alla har samma mål - En fungerande organisation
som kan växa så vi kan finnas för våra ungdomar. Att det ska vara lätt i alla led från
vandrare till region till styrelse.

TACK
Styrelsen vill tacka för förtroendet för verksamhetsåret 2020 med en förhoppning om
fortsatt förtroende.

Vi vill även tacka alla Er utan Er vore Nattvandrarna Sverige ingenting!
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Årsredovisning

Nattvandrarna Sverige

802017-9209

Styrelsen för Nattvandrarna Sverige får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under

räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA

- Förvaltningsberättelse 2

- Resultaträkning 3

- Balansräkning 4 - 5

- Noter 6 - 7

- Underskrifter 7
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Nattvandrarna Sverige
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1801-1812

23

22

1 376

190

93

1901-1912

17

7

-764

-220

2001-2012

21

8

1 217

1 541

82

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Organisationens grundläggande mål är att främja nattvandring, organisera och tillvarata alla nattvandrarföreningar och

nattvandrargruppers intressen i Sverige.

Målen är därutöver att alla regioner, nattvandrarföreningar och nattvandrargrupper garanteras inflytande, demokrati

och gemenskap. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

På grund av pandemin så har föreningen gjort uppehåll i nattvandring på kvällarna, hållit stämma i förminskad

omfattning samt haft styrelsemöten digitalt.

Föreningen har sålt aktibolaget Gula Jackan och därmed tagit över dess verksamhet.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Medlemsavgifter

Gåvor

Nettoomsättning

Årets resultat

Soliditet %

Nattvandrarna har återtagit fakturering av intäkter, vilket förgående år sköttes av dotterbolaget Gula Jackan AB.
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RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Medlemsavgifter

Gåvor

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

2

3

4

5

20 900

7 749

1 217 368

-1

1 246 016

-267 628

-250 354

-13 567

-48 590

-580 139

665 877

875 000

-12

874 988

1 540 865

1 540 865

1 540 865

17 400

7 351

–

5 378

30 129

-701 345

-92 486

–

–

-793 831

-763 702

–

-78

-78

-763 780

-763 780

-763 780

2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

1
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror

Summa varulager m.m.

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

6 –

–

–

642 653

642 653

107 782

–

400 000

507 782

286 763

286 763

1 437 198

1 437 198

50 000

50 000

50 000

–

–

–

7 533

–

7 533

106 950

106 950

114 483

164 483

2020-12-31 2019-12-31

1
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början

Årets resultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-362 568

1 540 865

1 178 297

3 125

245 777

9 999

258 901

1 437 198

401 211

-763 780

-362 569

–

517 051

10 001

527 052

164 483

2020-12-31 2019-12-31
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Nattvandrarna Sverige
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NOTER

6(7)

Redovisningsprinciper

Föreningens intäkter

Gåvor fördelade enligt följande:

Föreningens Kostnader

Medelantalet anställda

2020

20 900

7 749

1 217 367

1 246 016

2020

-7 749

-7 749

2020

18 564

20 933

42 795

383 100

-450 870

52 955

18 225

160 390

12 035

258 127

2020

2

2019

17 400

7 351

5 378

30 129

2019

-7 351

-7 351

2019

53 230

99 970

137 845

210 700

66 812

34 106

14 624

75 948

8 111

701 346

2019

1

1

2

3

4

5

Not

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Not

Medlemsavgifter

Gåvor

Övriga verksamhetsintäkter

Summa

Not

Allmänheten

Summa

Not

Resekostnader

Styrelsemöte

Årsmöte

Bidrag regioner och föreningar

Marknadsföring

Kommunikation

Försäkringar

Redovisning och konsulttjänster

Övriga kostnader

Summa

Not

Medelantalet anställda
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Andelar i koncernföretag

Ann-Marie Andersen

Paul Helldén

Anette Svensson

2020-12-31

50 000

-50 000

0

0

2019-12-31

50 000

–

50 000

50 000

6Not

Ingående anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden

Försäljningar

Utgående anskaffningsvärden

Redovisat värde

UNDERSKRIFTER

2021-05-

Jonas Karlsson

Helen Lind Jaktlund

Reine Emanuelsson

Sebastian Steckl

Min revisionsberättelse har lämnats 2021-

Kim Thome

Revisor
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VERKSAMHETSPLAN 2021- 22 NATTVANDRARNA SVERIGE
Gällande andra halvåret 2021 samt första halvåret 2022

➢ Stärka och utveckla verksamheten och organisationen samt marknadsföra och
stärka vårt varumärke.

➢ Säkerställa dagens ekonomiska plattform samt identifiera nya.

➢ Uppdatera och tillhandahålla aktuella stadgar, regelverk, rutiner, avtal och policys.

➢ Utveckla informationssystemen och enkelt tillhandahålla aktuella dokument och
underlag.

➢ Utveckla och tillhandahålla aktuell vandrar utrustning som t.ex. jackor.

➢ Tillhandahålla en grundtrygghet i form av en försäkring gällande i nattvandring.

➢ Utveckla och säkerställa fungerande kommunikationer både till och från riks genom
dialoger, delaktighet och informationsutbyten.

➢ Utveckla det interna arbetet med enkla system som fungerar med dialoger,
delaktighet och informationsutbyte genom flervägskommunikation.

➢ Bjuda in till årsmöte och riksträff, samt finnas som resursenhet i andra informativa
och kunskapssökande möten.

➢ Utveckla informations och kommunikationssystem genom t.ex. telefon, hemsida,
facebook samt webshop.

➢ Stötta regionernas verksamhet att öka antal föreningar och betalande medlemmar
till 2022.

➢ Utveckla och erbjuda en grundutbildning, som skall kunna erbjudas alla som är
aktiva och regelbundet vandrar.

➢ Tillhandahålla resurs och administrativa verksamheter inom för service till
medlemmar och regioner inklusive medlemsregister.

➢ Arbeta för att stärka vi känslan i organisationen.

➢ Se över en omorganisation för att skapa och förbättra en i grunden fungerande och
växande organisation.
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2020 2021 2021 2021
INTÄKTER Covid-19 anpassad Jan-juni Juli-dec Helår

SKS 1100 900 750 1650

Medlemsavgifter (exkl. föreningar med förenklat medlemskap) 30 20 15 35

SKS Covid-19 anpassad återbetalning 400 400

Övrigt 10 5 5 10

SUMMA INTÄKTER 1140 1325 770 2095

UTGIFTER

Styrelsemöte 30 0 20 20

Årsmöte 25 35 0 35

Riksträff 0 0 150 150

Regionsbidrag 15 tkr / per halvår ( 5 av 6 regioner aktiva) 120 75 75 150

Distriktsbidrag 7 tkr / distrikt per halvår (antal distrikt: 10) 252 70 70 140

Föreningsbidrag 1 tkr / förening per år (förenklade medlemskap erhåller 700kr) 70 80 20 100

Kansli 210 25 25 50

Redovisning 60 5 15 20

Marknadsföring 20 50 100 150

Covid-19 anpassad återbetalning -- inköp av material till föreningarna 350 50 400

Aktivitetsstöd (gåvor, sponsrade evenemang m.m.) 75 75 150

Material 300 100 400

Försäkring 15 15 0 15

Kommunikationsersättning 60 30 30 60

Dagsarvode 30 25 25 50

IT / Hemsida 5 5 5 10

Övrigt 50 20 10 30

SUMMA UTGIFTER 947 1160 770 1930

RESULTAT 193 165 0 165
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Skrivelse till Nattvandrarna Sverige från Nattvandrarna i Mjölby kommun 

 

Det har under de senaste månaderna pågått en grundlig medial granskning av i 

huvudsak Svensk Kommunikationsservice AB och därigenom Nattvandrarna Sverige 

som har avtal med ovan nämnda företag gällande försäljning av så kallade 

sponsorpaket. 

Detta är något vi i Nattvandrarna i Mjölby Kommun välkomnar då endast de med 

orent mjöl i påsen har något att oroa sig för om det är en saklig och korrekt 

granskning. 

Det är då med stor förtvivlan vi ser hur styrelsen för Nattvandrarna Sverige har 

hanterat situationen. Den med yttersta ansvaret, ordförande, har så när som med ett 

inlägg lyst med sin frånvaro, istället har sekreteraren fått tagit all kommunikation 

internt med medlemmarna. 

Medlemmar som har uttryckt sin oro har fått bristfälliga eller inga svar. Man har 

konsekvent hänvisat till årsmötet som är om flera månader. Varför detta 

hemlighetsmakeri? Om något får detta medlemmarna till att tro att det ligger sanning i 

medias granskning. 

Man har yttrat sig om media med en Trump-mässig retorik. I Facebookgruppen för 

Nattvandrarna Sverige kan vi läsa hur man benämner den mediala granskningen 

som ”Jakt” och ”Hetsjakt”. Man har även behandlat media på ett väldigt tvivelaktigt 

vis. Att konsekvent neka att prata med media, utan istället hänvisat till hemsidan visar 

på att man inte ens vill ha med frågan att göra. Visst media har inte alltid rätt. Men 

om de nu har hittat något som är konstigt, varför har inte Styrelsen istället valt att 

samarbeta med media för att bena ut vad avtalet med Svensk 

Kommunikationsservice AB faktiskt innebär? 

Vi i Nattvandrarna i Mjölby Kommun stod länge i valet och kvalet mellan att lämna 

och stanna. Vi har nu beslutat att stanna men åter lyfta frågan på vårt nästa årsmöte. 

För att vi återigen ska fatta beslutet att stanna kvar ser vi att det finns vissa kriterier 

som måste uppfyllas. 

 

Att Styrelsen för Nattvandrarna Sverige omedelbart upphör med negativt laddad 

retorik om media ex. hetsjakt. 

Att Styrelsen för Nattvandrarna Sverige skyndsamt publicerar avtalet med Svensk 

Kommunikationsservice AB. 

Att Styrelsen för Nattvandrarna Sverige verkar för ökad transparens både gentemot 

medlemmar och media. 

Att Styrelsen för Nattvandrarna Sverige inte adjungerar in representanter för Svensk 

Kommunikationsservice AB eller Svenska Affärskoncept AB i styrelsen. 
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Styrelsens svar på skrivelse från Nattvandrarna Mjölby

- Styrelsen för Nattvandrarna Sverige menar inte att tolkningen kring att det har
bedrivits hetsjakt på media stämmer. Styrelsens hantering av media har av
oberoende parter med kunskap inom mediahantering fått med beröm godkänt.

- I möte med er har vi förklarat att avtalet publiceras i samband med årsmötet för att
alla skall få samma enhetliga information och möjlighet till att ställa frågor.

- Styrelsen arbetar ständigt med ökad transparens.

- Den adjungerade personen som styrelsen tror ni hänvisar till har aldrig varit
anställd hos Svensk Kommunikationsservice och har idag ingen anställning inom
Telemarketing koncernen.
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Valberedningens nominering till nyval av ledamöter till
riksstyrelsen Nattvandrarna Sveriges årsmöte 2021 är:

Ami Andersen (Väst) omval 2 år.
Gilbert Hällström (Stockholm) nyval 2 år.
Carola Larsson (Mitt) nyval 1 år.
Ella Mohlin (Öst) nyval 2 år.
Ordförande Jonas Karlsson (Väst) omval 2 år.
Suppleanter: Tommy Löfvenhamn (Syd) omval 1 år. Patrick Sving (Mitt) nyval 1 år.

Styrelsen kommer vid ja bestå av
Ordförande:
Jonas Karlsson (Väst) år 1 av 2

Ledamöter:
Ami Andersen (Väst) år 1 av 2
Gilbert Hällström (Stockholm) år 1 av 2
Carola Larsson (Mitt) år 1 av 1
Ella Mohlin (Öst) år 1 av 2
Helen Lind Jaktlund (Stockholm) år 2 av 2
Sebastian Steckl (Mitt) år 2 av 2
Paul Helldén (Syd) år 2 av 2

Suppleanter: Tommy Löfvenhamn (Syd) 1 år. Patrick Sving (mitt) 1 år.

Förslag till valberedning:
Marie-France Dawson sammankallande (Stockholm)
Evy Tungfeldt (Mitt)
Monica A Backe (Syd)
Johanna Millqvist (Väst)

Förslag till revisor:
Kim Thomé
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Styrelsens återkoppling kring motioner
inlämnade vid årsmötet 2020

MOTION KRING STADGAR
Styrelsens svar till motionen vid årsmötet vid årsmötet 2020:
"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."

Styrelsens har i sitt arbete kring frågan kommit fram till att varje region, distrikt och
förening vid behov får ta ett eget ansvar att skapa eventuella ordlistor, lathundar eller
kurser/studiegrupper (förslagsvis med hjälp av ett studieförbund).

MOTION KRING UNGDOMS VANDRARE
Styrelsens svar till motionen vid årsmötet vid årsmötet 2020:
“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."

En arbetsgrupp har startats kring frågan och arbetet är i full gång, projekt i Lund
har till viss del setts som pilot objekt.
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