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INTERNATIONELLA KEMIKALIESEKRETARIATET 
Protokoll, Ordinarie årsstämma 2018-05-17 
Plats: ChemSec´s kontor, Göteborg 
 
Närvarande:   
Lennart Henriksson, WWF 
Anna Söderström, WWF 
Helena Norin, Naturskyddsföreningen 
David Gunnarsson, Naturskyddsföreningen 
Cecilia Hedfors, Naturskyddsföreningen 
Andreas Hellhof, Naturskyddsföreningen 
Stefan Larsson, Jordens Vänner 
Sven-Erik Sjöstrand, Jordens Vänner 
Sofia Hedström, Jordens Vänner 
Malin Andersson-Stavridis Fältbiologerna 
 
Anne-Sofie Andersson Bäckar, kanslichef, 
ChemSec 
 

 

  
 
 
1. Mötets öppnande 

Stefan Larsson förklarade mötet öppnat 
 
2. Dagordningens fastställande 

Dagordningen godkändes. 
 
3. Val av mötesordförande 

Stefan Larsson valdes till ordförande för årsmötet. 
 
4. Val av sekreterare för årsmötet  

Anne-Sofie Andersson Bäckar valdes till mötessekreterare. 
 

5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
Det konstaterades att stämman blivit behörigt utlyst till föreningens medlemmar.  
 

6. Upprättande av röstlängd 
 Röstberättigade till årsmötet utgjordes av: 
  

Andreas Hellhof för Svenska Naturskyddsföreningen 
Sofia Hedström  för Jordens Vänner 
Anna Söderström 
Malin Andersson-
Stavridis 

för WWF 
för Fältbiologerna 

 
 
Det fanns fullmakter för Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Fältbiologerna och 
WWF.  

► Fullmakter, bilaga 3-6  
 
 

 
 
7. Val av justeringspersoner 
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Anna Söderström och Cecilia Hedfors valdes att jämte stämmans ordförande justera 
protokollet samt att vid behov fungera som valkontrollanter. 

 
  

8. Behandling av styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.  
Anne-Sofie Andersson Bäckar beskrev det gångna årets verksamhet. 

► Årsredovisning 2016, bilaga 2  
 

 
9. Revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret 

Verksamheten i föreningen har granskats av de av årsmötet utsedda revisorerna 
Kristian Thore, Baker Tilly SEK och Kåre Olsson, Svenska Naturskyddsföreningen. 
Anne-Sofie Andersson Bäckar redogjorde för att revisorerna tillstyrkt att resultaträkning 
och balansräkning kan fastställas samt att styrelsen inte handlat i strid med föreningens 
stadgar. 

► Revisionsberättelse, bilaga 7 
                ►  

 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret fastställdes.  
   ► Årsredovisning 2016, bilaga 2 

 
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  
 

 
12. Fastställande av styrelse och suppleanter 

Följande personer anmäldes som styrelserepresentanter och suppleanter för det 
kommande verksamhetsåret: 
 
För Jordens Vänner:   För Naturskyddsföreningen:  
Stefan Larsson, ordinarie 
Sven-Erik Sjöstrand, suppleant  

Cecilia Hedfors, ordinarie  
David Gunnarsson, suppleant 

  
  
För WWF:  För Fältbiologerna: 
Lennart Henriksson, ordinarie Malin Andersson-Stavridis, ordinarie 
Peter Westman, suppleant Lovisa Sundström, suppleant 

 
Mötet beslöt fastställa ovan nämnda sammansättning av styrelse och suppleanter.  
 
 

13. Val av revisorer  
Som auktoriserad revisor valdes Kristian Thore, Baker Tilly SEK. Som 
förtroendemannarevisor valdes Kåre Olsson, Naturskyddsföreningen. Som suppleant 
till den auktoriserade revisorn valdes Anna Hedin, Baker Tilly SEK. Suppleanten till 
förtroendemannarevisorn är vakant.   

                  ► Förslag till revisorer 
 

 
14. Fastställande av eventuella medlemsavgifter till föreningen 

Mötet beslutade att inte ta ut några medlemsavgifter.  
 

 
15. Diskussion om nästkommande års verksamhet och budget 

Anne-Sofie Andersson Bäckar presenterade organisationens verksamhet och satsning 
på arbete med substitution under pågående år.  
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16. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman eller ärende som enskild 
medlem föreslagit att stämman skall ta upp. 

Styrelsens proposition om ändringar i organisationens stadga presenterades. 
Föreslagna ändringar av stadgan antogs av årsstämman. 
 
Mötesarvoden och ordförandearvode diskuterades och menade att samma bör gälla 
som tidigare år d.v.s. att: 
Till nästa årsmöte skall ersättningen uppgå till 1000 kr/heldag och 500 kr/halvdag. 
Arvode utgår till närvarande ledamot samt suppleant. Arvode utgår inte till den som 
deltar på betald arbetstid. Resekostnaden och arvode ersätts av ChemSec såtillvida 
dessa kostnader inte täcks av medlemsorganisation eller någon annan (halv dag 4 
timmar, hel dag 8 timmar) 
 
Ordföranden har under det kommande året möjlighet att begära arvode av 
Internationella Kemikaliesekretariatet, med maximalt ett prisbasbelopp under perioden 
fram till nästa ordinarie föreningsstämma (45.500 kr exkl. sociala avgifter eller moms för 
2018). 
 

 
17. Mötet avslutades 

Mötets ordförande Stefan Larsson förklarade årsstämman avslutad. 
 
 

 
 
 
 
Vid protokollet:  
 
_______________________________ 
Anne-Sofie Andersson Bäckar 
 
 
Justerat:  
 
 
_______________________________ 
Stefan Larsson (mötesordförande) 
 
 
Av mötet utsedda justeringspersoner:  
 
 
 
_______________________________  _________________________________ 
Anna Söderström                           Cecilia Hedfors 


