
ÅRSMÖTE NATTVANDRARNA SVERIGE
Digitalt möte med 6 personer närvarande på plats i Uddevalla den 2021-05-08

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- Mötesordförande Jonas Karlsson
- Mötessekreterare Ami Andersen

3. Fastställande av röstlängd för mötet.
- Region Mitt 4 röster - 3 ombud närvarande.
- Region Syd 3 röster - 3 ombud närvarande.
- Region Stockholm 4 röster - 3 ombud närvarande.
- Region Väst har 4 röster - 3 ombud närvarande.
- Region Norr  har 3 röster - 0 ombud närvarande.
- Region Öst  har 4 röster - 3 ombud närvarande.

- Total röstlängd: 15 röster *

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
- Protokolljusterare: Paul Helldén, Marie-France Dawson och Daniel Brodin
- Rösträknare: Marie-France Dawson och Daniel Brodin

5. Fråga om mötet har utlysts stadgeenligt.
- Årsmötet godkänner utlysandet av årsmötet

6. Fastställande av dagordning, anmälan av övriga frågor.
- Årsmötet godkänner dagordningen, inga övriga frågor anmäls.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
- Årsmötet godkänner styrelsens verksamhetsberättelse.

8. Styrelsens årsredovisning.
(- Fråga ställs kring fördelning av intäkter)
- Fråga ställs till styrelsen över hur mycket av organisationens intäkter som
tillfaller syftet för nattvandrarna sverige och dess föreningar.

Av de intäkter som organisationen erhåller tillfaller cirka 46% organisationens
föreningar i form av t.ex. material, försäkring, utbildning, administrativa
kostnader inom och för organisationen, lager, logistik, organisationstillväxt och
utveckling samt bidrag till föreningarna och regionerna.
Utöver detta finns kostnader som t.ex. årsmöten samt riksträffar för
organisationens medlemmar samt styrelsemöten och styrelsearbete som av
förklarliga skäl (läs: covid-19) ej gått att genomföra till fullo. Dessa kostnader
(träffar och möten är även de) kopplade till organisationen och ligger i en
kostnad runt cirka 25% av intäkterna till föreningen.
Inom organisationen går således cirka 70% av organisationens intäkter (ser vi
att cirka 70% går oavkortat) ut till föreningarna på olika sätt.
Styrelsen har under 2020-2021 tagit beslutet att öka utdelningen med mer
material, mer utbildningar, öka föreningsbidraget samt ha mindre antal fysiska
styrelsemöten och till större grad använda digitala mötes plattformar.
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Samtidigt som styrelsen säkerställer en hållbar ekonomisk förening.

- Årsmötet godkänner styrelsens årsredovisning.

9. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret.
- Revisionsberättelse lästes upp av Helen Lind Jaktlund. (bilaga 1)

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.
- Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet

11. Fastställande av verksamhetsplan.
- Årsmötet godkänner verksamhetsplanen

12.Fastställande av budget. 2020 - 2021.
- Årsmötet godkänner budgeten

13. Inkommen skrivelse till styrelsen. (bilaga 2)
- Årsmötet har inget att tillägga

14.Valberedningens förslag. (bilaga 3)

15.Val av styrelseledamöter och suppleanter.
- Årsmötet väljer utifrån valberedningens förslag.

16.Val av revisor
- Årsmötet väljer utifrån valberedningens förslag.

17.Val av valberedning samt sammankallande.
- Årsmötet väljer utifrån valberedningens förslag.

18.Övriga frågor anmälda under punkt 6.
- Inga anmälda frågor att ta upp

19.Avtackning. (bilaga 4)

20.Mötets avslutande.

Närvarande på plats: Jonas Karlsson, Helen Lind Jaktlund, Ami Andersen, Paul Helldén, Sebastian
Steckl, Daniel Brodin
Närvarande ombud: Väst: Marita Karlsson Lars Emilsson, Johanna Millqvist, Daniel Rudqvist.
Syd: Jan Petersson, Wolfgang Andersson, David Magnusson. Stockholm: Gilbert Hällström, Michael
Ohly, Jan Herremo. Öst Suzana Holmér Susanne Svensson, Therese Gustson. Mitt: Maria
Furustål-Lundin, Patrik Swing, Maria Larsson, Gun Ring
* OBSERVERA! Information som ej gavs på mötet: Ombud Patrick Swing ägde ej rösträtt i val till styrelse. Ombud
Johanna Millqvist ägde ej rösträtt i val till styrelse, valberedning eller revisor. Ombud Marita Karlsson ägde ej rösträtt
gällande val av ordförande, godkännande av årsredovisning samt ansvarsfrihet för styrelsen.

_________________________ _________________________
Paul Helldén Marie-France Dawson

_________________________ _________________________
Daniel Brodin Ordf. Jonas Karlsson
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Bilaga 2
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.



Bilaga 2

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.



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



Bilaga 4

AVTACKNINGAR OCH PREMIERING ÅRSMÖTE 2021

Hedersmedlem Hans Gustavsson - Blomsterbud och diplom

Avtackning av ledamöter som lämnar styrelsen
Blomsterbud och diplom: Anette Svensson, Reine Emanuelsson

Årets grupp per region presentkort i Webbshop a’ 600 kronor - utvalda av
regionsansvarig.

Syd
Nattvandrarna Hyllinge - En förening som har gjort det där lilla extra. Tänker brett
och utanför ramarna. En förening som vill synas. De vill inte bara finns där för
ungdomarna, de vill skapa ett tryggare Hyllinge.
Öst
Nattvandrarna i Vikingstad - en ny grupp som har en stor ambition och har ett stort
intresse av vår organisation.
Väst
Nattvandrarna Lerum - Har under en för vår verksamhet svår tid under pandemin
fortsatt jobba på för att på olika sätt stötta sina ungdomar på orten.
Mitt
Nattvandrarna Brickebacken - En förening på frammarsch som rekryterar fler
vandrare och nu börjar synas mer och mer.
Stockholm
Husby föräldravandrare - Husby nattvandrarna med Mousa i spetsen har under
året på säkert sätt fortsatt vandra trots pandemin.
Dom har drabbats hårt med sjukdom och även dödsfall. Ändå kämpar dom på, med
grillfest och aktiviteter på sportlovet.
Norr
Nattvandrarna Älvsbyn - En förening som kämpar på år efter år

Årets regionsansvarig verksamhetsåret 2020 - Plakett
Sebastian Steckl - Mitt
Med ett enormt engagemang arbetar du för att få bättre struktur i regionen och har
fått den att växa. Du finns för regionens medlemmar samt ger dem stöd och hjälp
med en stor servicekänsla. Du är uppfinningsrik när det gäller att anordna aktiviteter
och delar med dig av hur ni arbetar.



Bilaga 4

Årets distriktsansvarig verksamhetsåret 2020 - Plakett
Paul Helldén - Syd
Med ett enormt engagemang arbetar du för att ha en god kontakt med föreningar
gällande såväl ekonomiska bidrag och gåvor samt stöd i förenings hantering och
vandring. Du samarbetar med regionsansvarig på ett gott och ansvarsfullt sätt. Du
drar dig inte för att vara behjälplig i andra regioner.

Tack till distriktsansvariga för gott arbete presentkort blommor 300 kr
Väst: Johanna Millqvist, Eva-Britt Luvö, Peter Grimberg, Gisela Kilder och Sven-Olof
Glimvert
Mitt: Evy Tungfelt och Maria Furustål Lundin
Syd: Paul Helldén
Öst: Anette Svensson
Stockholm: Lugman Abdi och Gilbert Hällström

Tack till regionsansvariga för gott arbete presentkort blommor 300 kr
Väst Jonas Karlsson
Mitt Sebastian Steckl
Syd Tommy Löfvenhamn
Öst Anette Svensson
Stockholm Helen Lind Jaktlund

Tack till valberedning för gott arbete presentkort blommor 300 kr
Marie-France Dawson
Evy-Tungfelt
Johanna Millqvist

Tack till adjungerade för gott arbete presentkort blommor 300 kr
Daniel Brodin
Marie-France Dawson
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