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PROPOSITION ÄNDRAD RUTIN UTBETALNING MEDLEMSBIDRAG

I dagsläget får medlemsbidrag inte utbetalas till ett privatkonto. Detta
innebär att de grupper och föreningar som saknar bankkonto får sitt
medlemsbidrag utbetalat i form av ett presentkort, som skickas med
rekommenderad post.

Det finns blandade åsikter om presentkorten bland medlemmarna,
många tycker det är smidigt, de använder presentkortet till inköp
alternativt så köper en medlem presentkortet för kontanta medel. Andra
visar missnöje och tycker pengarna blir låsta.

Flera grupper och föreningar har bankkontot till största delen för att
kunna ta emot bidraget, detta innebär en kostnad för gruppen/föreningen.

Presentkorten innebär för kansliet ett mindre merarbete men det innebär
även en extra kostnad för organisationen a´76 kronor per utsänt
presentkort. Flertalet gånger blir det rekommenderade brevet inte
uthämtat och får skickas igen vilket innebär en dubblad kostnad.

____________________________________________________________

Riksstyrelsen vill utifrån ovan föreslå Nattvandrarna Sveriges
årsmöte 2022 att besluta följande:

Att: Förening/grupp som så önskar utser en individ som tar emot
föreningsbidraget till sitt privatkonto.

Att: Förening/grupp fyller i en blankett med uppgifter för utbetalning samt
att två personer ur föreningen/gruppen attesterar godkännande. När
dokumentet inkommit till organisationens kansli görs utbetalning till
angivet konto.

Att: Förening/grupp ansvarar för att ta kontakt med organisationens
kansli i det fall inlämnade uppgifter ändras. Organisationen fritas ansvar
om utbetalning görs till individ som ej längre är ansvarig.

Att: Ovanstående skall börja gälla från och med 2023.
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PROPOSITION ÄNDRAD LOGOTYPE FÖR NATTVANDRARNA SVERIGE

I dagsläget har vi och har under flera år nyttjat en logotype där
organisationens namn ej framställs.

Målsättningen med att byta logotype är att lyfta fram vår långa tradition
och vi är den organisation som lagt grunden för nattvandring i sverige.

Att genomföra en sådan förändring kommer ta tid, dels för att det finns
mycket material runt om i landet som ska profileras om. Vår beräkning är
att denna omställning kommer ta cirka 3 år att genomföra. Dels finns
mycket material som måste ut och nyttjas inom organisationen.
Övergångsperioden kommer under verksamhetsåret 2022 planeras och
genomförandet kommer ske från Q4 med nya artiklar som kommer ut. I
samband med genomförandet kommer organisationernas båda logotyper
vara synliga för att fusioneras om och den nya logotypen ersätter den
andra. Under en period av cirka 3 år.
____________________________________________________________

Riksstyrelsen vill utifrån ovan föreslå Nattvandrarna Sveriges
årsmöte 2022 att besluta om följade logotyp:

Förslag:

Under övergångsperioden kan logotyperna kombineras likt nedan förslag:

I slutet av implementeringen av ny logo byter de plats i tryck material för
att till slut ersätta vår gamla logo.
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Valberedningens nominering till nyval av ledamöter till
riksstyrelsen Nattvandrarna Sveriges årsmöte 2022 är:

Helen Lind Jaktlund, (Stockholm) omval 2 år
Carola Larsson , (Mitt) omval 2 år
Paul Helldén, (Syd) omval 2 år
Martin Ekholm (Mitt), fyllnadsval 1 år

Suppleanter: Evert Jonsson (Mitt) nyval 1 år. Tommy Löfvenhamn (Syd) omval 1 år.

Styrelsen kommer vid ja bestå av
Ordförande: Jonas Karlsson (Väst) år 2 av 2
Ledamöter: Ella Mohlin (Öst) år 2 av 2
Gilbert Hällström (Stockholm) år 2 av 2
Helen Lind Jaktlund (Stockholm) år 1 av 2
Paul Helldén (Syd) år 1 av 2
Carola Larsson (Mitt) år 1 av 2
Martin Ekholm (Mitt) år 1 av 1
Suppleanter: Evert Jonsson (Mitt)1 år. Tommy Löfvenhamn (Syd) 1 år.

Förslag till revisor:

Förslag till valberedning:
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AVTACKNINGAR OCH PREMIERING ÅRSMÖTE 2022

Avtackning av ledamöter som lämnat styrelsen 2021-2022
Presentkort blommor: Patrick Sving, Sebastian Steckl, Ami Andersen

Årets grupp 2022 (per region) Diplom samt presentkort i Webbshop a’ 600 kronor
(utvalda av regionansvarig  & regionens medlemmar)

Nattvandrarna Hörby - Syd
Nattvandrarna Hörby har inte bara vandrat i hörby, de åker också runt och stöttar andra
föreningar. De har även arrangerat olika projekt som t.ex Julhjälpen, där de såg till att fyra
familjer fick fira jul med både mat och julklappar, något de inte haft annars. Även deras
senaste projekt som handlar om att ge personer som flytt kriget i Ukraina lite hopp och
glädje och en tro på en ljusare framtid. allt samtidig som de månar om ungdomarna och ett
tryggt samhälle!

Nattvandrarna Ekholmen - Öst
En ny grupp i Region Öst som visar hur viktigt det är att finnas ute och skapa en trygghet i
samhället. Att genom sitt driv och engagemang skapa samarbete med andra aktörer i
Linköping. Stort tack för att ni finns.

Nattvandrarna Mölnlycke, Landvetter och Rävlanda/Hindås - Väst
Till årets nattvandrargrupp i väst utser vi gemensamt de tre grupperna inom Härryda
kommun. Vår verksamhet har växt och utvecklats ordentligt i kommunen de senaste åren.
Tack vare engagerade ansvariga, och föräldrar från kommunens 17 skolor, som enligt
överenskommet schema ser till att det finns vuxna ute på stan.

Nattvandrarna Falun - Mitt
På kort tid har Falun tagit sig fram och satt Falun på kartan. De arbetar på ett mjukt och
humant sätt. De skapar lätt relationer med sina ungdomar. De blandar humor och allvar
under sina vandringar. De har fått många samverkanspartners bland annat ingår de
tillsammans med bland annat ungdomsstödjarna i kommunens arbete för ungdomarna och
ett tryggare centrum

Nattvandrarna Salem - Stockholm
Nattvandrarna Salem har blåst nytt liv en gammal förening och är mer aktiva än någonsin.
de får uppmärksamhet från kommunen och andra. bra kämpat Salem!. Mer aktiva än
någonsin. Fått uppmärksamhet från kommun mm

Nattsuddarna Skellefteå - Norr
En grupp som hänger kvar och kämpar för att finnas för ungdomarna, en av de få grupper
som finns i norr och representerar vår organisation på ett mycket gott sätt.

Årets regionansvarig 2022 - Plakett (utvald av styrelsen)
Jonas Karlsson - Väst
Med ny energi och ändrad strategi har Jonas börjat väcka region väst. Han arbetar för att
skapa en ny god struktur samt ha en god kontakt med alla grupper. Med målet att alla ska bli
sedda och ha möjligheten att vara delaktiga i organisationens gemenskap. Bra kämpat
Jonas, fortsätt på samma spår och fortsätt be om hjälp!
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Årets Nattvandrare 2022 - Plakett (utvalda av regionansvarig & regionens medlemmar)

Årets Nattvandrare - Syd Paul Helldén
Inte bara en vandrare, utan en eldsjäl som lägger ner 100% på att starta nya grupper och
finnas där för alla föreningar. Trots sina egna motgångar i livet så lägger han halva sin själ
på Nattvandring. Endast ett samtal bort, och miltalen på bilen är minsta problemet så länge
han lyckas med sitt fantastiska arbete.
Han är en mycket driven person som vill stötta inte bara sin egna grupp utan alla grupper
runt vårt avlånga land. En vandrare, en eldsjäl, en stöttepelare som vi vill hylla. Paul Helldén
🏆 ALLA DAGAR

Årets Nattvandrare Mitt - Carola Larsson
Carola är en mycket engagerad och jordnära  person. Hon har lätt för att hitta " drivet" och
för nattvandringen framåt. Hon ställer upp och finns tillhands för den som behöver. För
Ungdomarna samt andra grupper/ nattvandrare.  Och då inte bara i sitt eget län. Hon ser
nattvandrarna som en gemenskap som stöttar och hjälper varandra. Carola har flertalet
gånger varit med i tidningsreportage som handlar om nattvandrarna.  Även varit med i radio
om samma ämne. Hon har lätt för att knyta till sig nya kontakter och flertalet
samverkanspartners till " sin" NV gruppindelning Avesta.  Och även där till andra grupper.
Hon är en stor förebild för våra ungdomar och är ett trygg vuxen när hon vandrar.

Årets Nattvandrare Norr  - Carola Jonsson
En eldsjäl som följt sin mammas fotspår, i mer än femton år har Carola nattsuddat på
gatorna i Skellefteå. En förebild med ett syfte att se ungdomen, finnas för ungdomen och ha
roligt. En kvinna att hedra och hylla för sitt goda arbete!

Årets Nattvandrare i Region Stockholm - Gilbert Hällström
En eldsjäl som under mer än 20 år har kämpat för våra ungdomar, alltid full med ideer och
glädje som han sprider i organisationen. Hjälper och stöttar där han kan, en trygg förebild för
både ungdomar och vandrare. Gilbert har arbetat hård med “Adriana” ordnat marsch och
varit i media, kämpat för att visa respekt och sprida ordet om orättvisan som varit i detta
hemska dåd.

Årets Nattvandrare Väst - Ev-Britt Luvö
Eva-Britt är och har varit en engagerad nattvandrare i mer än 20 år. Hon har trots olika
krämpor kämpat för att ha en fungerande förening och finnas för ungdomarna inte bara i
Biskopsgården, deltagit på vandringar på andra orter och varit aktiv i organisationen. En
riktig kämpe som är värd att hyllas!

Årets Nattvandrare Öst - Anette Svensson
Anette Svensson, Nattvandrarna Vetlanda då hon varit och är ett oerhört stöd för oss vid vårt
inträde i Riksorganisationen. Alltid ett trevligt bemötande, kloka tankar om hur och vad som
är framgångsrikt, delar gärna med sig av egna erfarenheter, tips och idéer och då i syftet att
ge bättre förutsättningar för ett bra jobb som nattvandrare. Detta samtidigt som hon är en
eldsjäl i Vetlanda och där skapar en tryggare miljö för både ung som gammal /Nattvandrarna
Ekholmen

Tack till regionansvariga för gott arbete presentkort blommor 300 kr
Väst Jonas Karlsson
Mitt Sebastian Steckl
Syd Tommy Löfvenhamn
Öst Anette Svensson
Stockholm, Norr Helen Lind Jaktlund
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Tack till valberedning för gott arbete presentkort blommor 300 kr
Marie-France Dawson
Evy-Tungfelt
Johanna Millqvist
Monica Backe

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

Avtackning till kanslist för gott arbete Blommor och choklad
Marie-France Dawson

Tack till årsmötets sekreterare och ordförande
Tommy Fäldt och Taina Mattila

Tack till alla i organisationen som lägger tid, lust och energi
för att skapa ett tryggare samhälle!
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Fem bilagor  godkännes av ordföranden Jonas Karlsson 

__________________Jonas Karlsson (Oct 10, 2022 13:42 GMT+2)
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