
              Protokoll årsmöte 2021 Fredens Hus Göteborg  
                                  29 mars (digitalt) 
 
        Närvarande: Brittmo Bernhardsson, Sivan Brifkani, Anna-Lisa Björneberg, Inger  
        Gustavsson, Ianthe Holmberg, Sia Tavakoli, Karin Utas Carlsson, Monica Engvall,  
        Titti Wahlberg, Begard Yunis  
 

1. Ordförande Karin Utas Carlsson hälsade välkommen. 
 

2. Till ordförande för mötet valdes Titti Wahlberg, sekreterare Ianthe Holmberg och 
protokolljusterare tillika rösträknare Brittmo Bernhardsson och Sia. 

 
3. Det konstaterades att mötet var stadgeenligt utlyst.  

 
4. Röstlängden fastställdes till närvarande betalande medlemmar, lika med listan 

ovan med undantag av mötesordförande. 
 

5. Den föreslagna dagordningen fastställdes.  
 

6. Den omfattande verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande Karin Utas 
Carlsson. Det konstaterades att Hammarkullen är svårbearbetat pga den språkliga 
mångfalden i området. Kanske tolkning kan vara något att pröva. Berättelsen lades 
till handlingarna. 

 
7. Balans- och resultaträkning presenterades och godkändes. 

 
8. Revisionsberättelse lästes upp. 

 
9. Beslut att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

 
10. Inga motioner har inkommit. 

 
11. Medlemsavgiften fastställdes vid 100 kr per enskild medlem och 200 för 

organisationer. Frågan om att betala med Swish togs upp. Möjlighet finns redan 
idag via Karin Utas Carlssons konto. Vi tar reda på vilken avgift Ekobanken tar. 
 

        Val - alla på ett år: 
 

12. Till ordförande valdes Karin Utas Carlsson. 
 

13. Till sekreterare valdes Ianthe Holmberg. 
 

14. Till kassör valdes Begard Yunis. 
 

15. Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes dessutom Sivan Brifkani, Monica Engvall 
och Inga Johansson. 
 

16. Till styrelsesuppleanter valdes Sia Tavakoli och Brittmo Bernhardsson. 
 



 
17. Till revisor valdes Gunnar Westberg revisor och till revisorssuppleant BrorInge 

Helmfridsson. 
 

18. Till valberedning valdes Inger Gustavsson. 
 

19. Till firmatecknare valdes ordförande och kassör var för sig.  
 

20. Föreslagen verksamhetsplan och ekonomisk plan diskuterades. Det finns många 
spår att följa, de flesta beroende av initiativ från vår energiska ordförande. Den 
oberäkneliga pandemin kommer att styra även i fortsättningen vad som är 
genomförbart. Möjligheten att fokusera på antirasism är något styrelsen får 
diskutera vidare. Vi kommer förmodligen att behöva prioritera bland de föreslagna 
aktiviteterna. Beroendet är också stort av hur samarbete med andra kommer att 
falla ut. De ekonomiska förutsättningarna är begränsande, antalet medlemmar har 
sjunkit.  

         Därmed antog planerna av årsmötet med ändring enligt information i paragraf 21 
        angående eventuella samarbetsformer med Fredens Hus Uppsala. 

 
21. Information meddelades om samtal med Fredens Hus Uppsala om att skapa ett 

Riksförbundet Fredens Hus istället för stiftelse, där Fredens Hus Göteborg ingår 
som medlemsorganisation. Beslut att fortsatta förhandlingar hanteras av styrelsen.  

 
22. Inga övriga frågor togs upp. 

 
23. Mötet avslutades med uppmaning från ordförande att prioritera bland alla uppslag 

i verksamhetsplanen. 
 

 
 
 
 
 
………………………………                                                    …………………………….. 
 
Ianthe Holmberg                                                                       Titti Wahlberg 
 
Mötessekreterare                                                                       Mötesordförande 
 
 
 
 
 
……………………………………………                                                            ………………………………………… 
      
Brittmo Bernhardsson                                                                         Sia Tavakoli 
 
Justerare                                                                                                 Justerare 


