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Årsmöte den 2 mars 2022  

- Sektion Nord 

 

Datum: den 2 mars 2022, kl. 16,00-18,48. Paus hålls efter p. 15 mellan 17,28 och 17,33 samt 
under p. 17 mellan 18,04 och 18,14. 

Plats: Årsmöte hålls genom Skype, omröstningar hålls i förekommande fall genom VoteIT 

Närvarande: Se separat närvarolista/röstlängd (bilaga 1). Vid mötet deltar, utan att rösta, även 
förbundsordförande Britta Lejon, avdelningsordförande Sanna Norblad, samt Erica Erixon från 
Sektion Syd. 

 

§ 1. Mötets öppnande 
Linda Ivung, ledamot i avdelningsstyrelsen och tilllika avgående ordförande 
i sektionen, hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
  

§ 2. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna 
Årsmötet fastslår, genom omvänd acklamation, att kallelse skett i enlighet 
med stadgarna. 
 

§ 3. Upprop och fastställande av röstlängd 
Årsmötet fastställer årsmötets röstlängd genom uppräkning av alla 
närvarande som har rösträtt, totalt 24 personer (se bilaga 1).  Beslutet 
fattas genom omvänd acklamation. Genom acklamation beslutas att 
årsmötet går vidare i punkterna medan tekniska frågor löses för att 
möjliggöra röstning. Därtill redogör Britta Lejon om förbundets stöd för våra 
ukrainska kollegor i denna för dem svåra tid.                     
 

§ 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt teknisk sekreterare 
På förslag av Linda Ivung väljer årsmötet, genom acklamation, Britta Lejon 
till årsmötets ordförande och Henrik von Eichwald, genom omvänd 
acklamation, till årsmötets sekretarare, samt till teknisk sekreterare väljs 
Linus Ohlsson genom omvänd acklamation. 
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§ 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 
Enligt vid mötet lämnade förslag väljs Eva Earle och Daniel Nilsson, genom 
omvänd acklamation, till protokolljusterare, tillika rösträknare. 
  

§ 6. Beslut om dagordning  
Årsmötet beslutar om att anta utskickat förslag på dagordning (bilaga 2) 
genom omvänd acklamation. 
 

§ 7. Verksamhetsberättelse och bokslut 
Verksamhetsberättelse och bokslut fastställs, genom omvänd acklamation, i 
enlighet med förslag av årsmötet och läggs därefter till handlingarna (bilaga 
3 resp. 4). 
 

§ 8. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen presenteras. Därefter beslutar årsmötet, genom 
omvänd acklamation, att godkänna denna och den läggs därefter till 
handlingarna (bilaga 5). 
 

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutar, genom omvänd acklamation, om ansvarsfrihet för den 
avgående styrelsen. 
 

§ 10. Beslut om sektionsavgift 
På förslag att ingen sektionsavgift ska utgå (bilaga 6) beslutar årsmötet, 
genom omvänd acklamation, att ingen sektionsavgift ska utgå. 
 

§ 11. Beslut om verksamhetsplan och budget  
Linda Ivung och Catharina Backelund presenterar förslag på 
verksamhetsplan och budget (bilaga 7 resp. 8).  
 
Anita Nyberg föreslår att verksamhetsplanen justeras som så att målet 
avsende representation på arbetsplatser ska vara att arbetsplatsombud ska 
finnas på varje arbetsplats, istället för som angetts i förslaget där det står 
angivet att arbetsplatsombud ska finnas på så många arbetsplatser som 
möjligt.  
 
Årsmötet beslutar om att justera verksamhetsplanen i enlighet med 
förslaget. Verksamhetsplan med den på årsmötet antagna ändringen samt 
förslaget på budget antas av årsmötet genom omvänd acklamation och 
läggs därefter till handlingarna. 
 

§ 12. Motioner och styrelsens yttranden 
Till årsmötet har inga motioner inkommit. 
 

§ 13. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen 
Valberedningen föreslår att den nya styrelsen ska bestå av nio ordinarie 
ledamöter samt två ersättare för dessa (bilaga 9). Katarina Andersson från 
valberedningen redogör för förslaget. Erica Erixon tillägger ytterligare 
förklaring till två-årsmandaten. Sanna Norblad informerar att frågan om 
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egna stadgar för ST Migrationsverket som ska reglera detta och därigenom 
underlätta för sektionerna är föremål för översyn av avdelningsstyrelsen. 
Britta Lejon konstaterar att valberedningens förslagt inte strider mot 
normalstadgarna. Inga motförslag finns. 
 
Årsmötet beslutar, genom omvänd acklamation och i enlighet med 
valberedningens förslag, att den nya styrelsen ska bestå av nio ordinarie 
ledamöter samt två ersättare för ordinarie ledamöter. 
 

§ 14. Val av ordförande för sektionen  
Katarina Andersson i valberedningen redogör för valberedningens förslag 
och överväganden vad avser förslag på ny styrelse. Valberedningen 
föreslår Linda Ivung som ordförande för ett år.  
 
Årsmötet väljer, genom omvänd acklamation, Linda Ivung till ordförande, ett 
år (omval). 
 

§ 15. Val av vice ordförande för sektionen  
Eva Earle och Erica Erixon från valberedningen redogör för 
valberedningens förslag. Valberedningen föreslår Linus Ohlson till vice 
ordförande för ett år.  
 
Linus Ohlson tar tillbaka sin kandidatur som vice ordförande. 
 
Åsa Widgren föreslår Catharina Backelund som vice ordförande. 
 
Torgny Duräng framhåller att Linus Ohlson har stöd bland medlemmarna. 
Katharina Andersson från valberedningen tillägger därvid att 
valberedningen mottagit nomineringar av Linus Ohlson till vice ordförande 
av ett antal medlemmar. 
  
Britta Lejon konstaterar att det därvid endast föreligger ett förslag, det vill 
säga Catharina Backelund för ett år, samt att inga motförslag föreligger. 
 
Årsmötet väljer, genom omvänd acklamation, Catharina Backelund till vice 
ordförande, 1 år (omval). 
 

§ 16. Val av studieorganisatör 
Valberedningens förslag är Johan Böckelman till studieorganisatör, två år. 
 
Fariborz Sadri lämnar ett förslag om att alla övriga ledamöter ska väljas på 
ett år men drar därefter tillbaka förslaget.  
 
Anita Nyberg anför att valberedningens förslag är personbundna och därför 
kan inte frågan om antal år skiljas från förslag på person. Britta Lejon 
meddelar att hon inte håller med i frågan. 
 
Katharina Andersson vidhåller å valberedningens vägnar valberedningens 
förslag. 
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Anita Nyberg föreslår Linus Ohlson som studieorganisatör för två år. Även 
Karin Wallblom föreslår Linus Ohlson som studieorganisatör. Torgny Duräng 
ansluter sig till detta men föreslår att Linus Ohlson väljs för ett år med 
motiveringen att Linus Ohlson kan komma i fråga för andra uppdrag i 
framtiden. Anita Nyberg ansluter sig till det förslaget. Åsa Widgren föreslår 
Linus Ohlson för två år. 
 
Årsmötet röstar mellan förslagen att välja Johan Böckelman till 
studieorganisatör för två år och Linus Ohlson till studieorganisatör. 
 
Årsmötet väljer, genom val i VoteIT, Linus Ohlson som studieorganisatör 
med 13 röster. Valberedningens förslag, Johan Böckelman som 
studieorganisatör för två år, får 5 röster.  
 
Årsmötet väljer sedan, genom val i VoteIT, Linus Ohlson som 
studieorganisatör för två år (nyval), med 9 röster. Förslaget att välja Linus 
Ohlson som studieorganisatör för ett år får 8 röster. 
 

§ 17. Val av övriga styrelseledamöter  
Valberedningen föreslår Johanna Öhrvall, Sebastian Cavegård, Fariborz 
Sadri, Joakim Skogner och Ivelina Dimitrova som ordinarie ledamöter i 
enlighet med vad som angetts i valberedningens förslag. Katarina 
Andersson redogör för valberedningens förslag. 
 
Ivelina Dimitrova avsäger sig sin kandidatur.  
 
Yvonne Öhrling och Torgny Duräng föreslår Johan Böckelman som ledamot 
för ett år.  
 
Linus Ohlson konstaterar i sammanhanget att Catharina Backelund, som 
valts till vice ordförande, fallit bort från valberedningens ursprungliga 
förslag. 
 
Britta Lejon beslutar om paus, 10 minuter, mellan kl. 18,04 – 18,14, för att 
låta valberedningen konferera. 
 
Thomas Johansson presenterar därefter valberedningens justerade förslag: 
Johanna Öhrvall, 2 år 
Sebastian Cavegård, 1 år 
Fariborz Sadri, 1 år 
Joakim Skogner, 2 år 
Johan Böckelman, 2 år 
Rodney Bennet, 1 år 
 
Yvonne Öhrling och Torgny Duräng drar tillbaka sitt förslag på att Johan 
Böckelman väljs som ledamot för 1 år. 
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Årsmötet väljer, genom omvänd acklamation och i enlighet med 
valberedningens justerade förslag, följande ordinarie ledamöter. 
Johanna Öhrvall, 2 år (omval) 
Sebastian Cavegård, 1 år (nyval) 
Fariborz Sadri, 1 år (nyval) 
Joakim Skogner, 2 år (nyval) 
Johan Böckelman, 2 år (nyval) 
Rodney Bennet, 1 år (nyval) 
 

§ 18. Val av ersättare för styrelsens ledamöter 
Thomas Johansson föreslår Rickard Myhrman till ersättare för styrelsens 
ordinarie ledamöter för ett år, efter att Rodney Bennet fallit bort då han valts 
till ordinarie ledamot. 
 
Thomas Johansson väcker fråga om ersättare måste ha nominerats inom 
nomineringstidens utgång. Britta Lejon uppger därvid att enligt förbundets 
normalstadga för sektioner kan det argumenteras för att det kan föreligga 
hinder för detta, men att det är en tolkningsfråga. Britta Lejon överlämnar 
därefter frågan till årsmötet att besluta om. 
 
Yvonne Öhrling och Torgny Duräng föreslår Jotiar Maronsi som ersättare. 
Yvonne Öhrling och Torgny Duräng tar emellertid tillbaka sitt förslag då 
Jotiar Maronsi inte tillfrågats om kandidatur. 
 
Årsmötet beslutar om att tolka stadgarna som att ersättare kan väljas oaktat 
att ersättaren inte nominerats inom nomineringstiden. 
 
Catharina Backelund föreslår Daniel Nilsson som ersättare för ett år. 
 
Årsmötet beslutar, genom omvänd acklamation, att välja Rickard Myhrman 
och Daniel Nilsson, båda som ersättare för ett år (nyval). 
 

§ 19. Val av revisorer och ersättare 
Thomas Johansson presenterar valberedningen föreslag. Valberedningen 
föreslår till ordinarie revisorer Michael Kling och Magid Hamidi-nowin. Till 
ersättande revisor saknas nominering. 
 
Årsmötet väljer, genom omvänd acklamation och i enlighet med 
valberedningens förslag, till ordinarie revisorer: 
Michael Kling, 2 år (omval) 
Magid Hamidi-nowin, 2 år (omval) 
 

§ 20. Fastställande av val av arbetsplatsombud  
Linda Ivung föreslår att den nya sektionsstyrelsen får mandat att fastställa 
arbetsplatsombud löpande under verksamhetsåret.  
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Årsmötet beslutar, genom omvänd acklamation och i enlighet med 
förslaget, att den nya sektionsstyrelsen får mandat att fastställa 
arbetsplatsombud löpande under verksamhetsåret. 
 

§ 21. Fastställande av val av arbetsmiljöombud  
Linda Ivung föreslår att den nya sektionsstyrelsen får mandat att fastställa 
arbetsmiljöombud löpande under verksamhetsåret.  
 
Årsmötet beslutar, genom omvänd acklamation och i enlighet med 
förslaget, att den nya sektionsstyrelsen får mandat att fastställa nya 
arbetsmiljöombud löpande under verksamhetsåret. 
 

§ 22. Val av ombud och ersättare till avdelningsrådet 
Linda Ivung föreslår att den nya sektionsstyrelsen utser ombud och 
ersättare till avdelningsrådet.  
 
Årsmötet beslutar, genom omvänd acklamation och i enlighet med 
förslaget, att den nya sektionsstyrelsen ska utse ombud och ersättare till 
avdelningsrådet. 
 

§ 23. Beslut om antal ordinarie och ersättare i valberedningen 
Sektionsstyrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av minst tre  
ordinarie ledamöter.  
 
Årsmötet beslutar, genom omvänd acklamation och i enlighet med 
sektionsstyrelsens förslag, att valberedningen ska bestå av tre ordinarie 
ledamöter. 
 

§ 24. Val av valberedning och eventuella ersättare i valberedningen 
Sektionsstyrelsen har till valberedning nominerat Katarina Andersson, 
Helen Agdahl samt Miléna Serag. Sektionsstyrelsen föreslår att 
valberedningen inom sig utser en sammankallande. 
 
Årsmötet väljer, genom omvänd acklamation och i enlighet med 
sektionsstyrelsens förslag, till ny valberedning Katarina Andersson, Helen 
Agdahl samt Miléna Serag, samt beslutar att valberedningen inom sig utser 
en sammankallande. 
  

§ 25. Mötets avslutande 
Britta Lejon tackar alla som närvarat och ställt upp, samt förklarar mötet 
avslutat. Därefter lämnar hon ordet till Linda Ivung för några avslutande ord. 

 

 

_______________               __________________ 

Britta Lejon                       Eva Earle 

Mötesordförande              Justerare 
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________________            __________________        

Daniel Nilsson                                   Henrik von Eichwald 

Justerare                        Justerare 


