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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022 
BUS - BARN OCH UNGA I SVERIGE (Org.nr 802497-1478) 

 

Datum: Söndagen 20/2-22 
Plats: Trädgårdsgatan 12 Kalmar & Digitalt via google meet  
Tid: 14.15-15.30  

 

Närvarande  

1. Alexander Finstad 
2. Ali Hesham, ombud BUS Kalmar  
3. Tin Eriksson, ombud BUS Mörbylånga/Öland  
4. Elin Davidsson 
5. Soheila Anari, ombud BUS Växjö  
6. Aisha Faidah, ombud BUS Kalmar  
7. Ali Abbas Bahauddin, ombud BUS Kalmar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/5 

Dagordning  

§1 Mötets öppnande   
Ordförande Alexander öppningstalade och förklarade årsmötet 2022 öppnat  
 
§2 Val av mötesfunktionärer  

a) Mötesordförande  
Årsmötet beslutade ATT välja Alexander Finstad till mötesordförande  
 

b) Mötessekreterare  
Årsmötet beslutade ATT välja Ali Hesham till mötessekreterare  
 

c) Justerare  
Årsmötet beslutade ATT välja Tin Eriksson och Soheila Anari till justerare  
 

d) Tidsunderlättare & Rösträknare  
Årsmötet beslutade ATT välja Aisha Faidah till tidsunderlättare tillika rösträknare  

§3 Fastställande av röstlängd 
Ordförande Alexander Finstad redogjorde för de gällande stadgarna som säger att det är 
lokalföreningarnas ombud och medlemmar som inte tillhör en lokalförening som har rösträtt 
på årsmötet.  
Ordförande Alexander Finstad föreslog dock årsmötet att tillåta att samtliga närvarande får 
rösträtt mot bakgrunden att få deltagare på årsmötet.  
 
Årsmötet beslutade ATT fastställa röstlängden till 7 personer  
 
§4 Godkännande av dagordning  
Årsmötet beslutade ATT godkänna dagordningen utan ändringar  
 
§5 Verksamhetsberättelse för 2021 
Ordförande Alexander Finstad föredrog verksamhetsberättelsen för 2021 (bilaga 1)  

Årsmötet beslutade ATT fastställa verksamhetsberättelsen för 2021  
 
§6 Ekonomisk redovisning (Resultat- och balansräkning) för 2021 
Kassör Tin Eriksson föredrog bokslutet för 2021 (bilaga 2)  
 
Årsmötet beslutade ATT fastställa bokslutet för 2021  
 
§7 Revisionsberättelse för 2021 
Organisationens revisor närvarade inte vid mötet. Ordförande Alexander Finstad föredrog 
revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021 (bilaga 3)  
 
Årsmötet beslutade ATT fastställa revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021  
 
§8 Fråga om ansvarsfrihet från den avgående styrelsen 
Årsmötet beslutade ATT bevilja styrelsen för 2021 ansvarsfrihet för verksamhets- och 
räkenskapsåret 2021  
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§9 Stadgeändringar  

a) Proposition från styrelsen  
Styrelsen för 2021 lade fram en proposition om stadgeändringar (bilaga 4)  
 
Årsmötet beslutade ATT fastställa styrelsen för 2021 proposition om stadgeändringar 
 

b) Motioner från medlemmar  
Inga motioner om stadgeändringar har lagts fram av några medlemmar, frågan togs 
därför inte upp  
 

c) Förslag från årsmötet 
Årsmötet beslutade ATT göra följande omformulering i §2 Forum & Ändamål stycke 
5:  
“BUS - Barn och unga i Sverige ska arbeta för att förebygga psykisk ohälsa samt 
aktivt främja psykisk hälsa bland barn och unga. Organisationen ska också arbeta med 
integration och HBTQI genom olika projekt, för att sedan införa dessa i vår ordinarie 
verksamhet.” 
 
Årsmötet beslutade ATT göra följande omformulering i §2b Syfte stycke 2b.2 mening 
1:  
“Organisationen har för avsikt att förebygga barn och ungdomars psykiska ohälsa 
samt aktivt främja deras psykiska hälsa.“ 
 
Årsmötet beslutade ATT göra följande tillägg under §17 styrelsen:  
“Styrelsen ska präglas av etnisk mångfald och differentierad könstillhörighet.”  
 
Årsmötet beslutade ATT ändra rubriken på §23 till “Gåvor & Bidrag”  
 

Årsmötet beslutade ATT samtliga stadgeändringar, både propositionen och årsmötets 
ändringar, börjar gälla från 220220  

§10 Övriga motioner 
Alexander Finstad som medlem har lagt fram en motion om att en arbetsordning bör skapas  
 
Årsmötet beslutade ATT ge styrelsen i uppdrag att fastställa en arbetsordning senast 220331 
 
§11 Övriga propositioner  
Inga övriga propositioner lades fram, frågan togs därför inte upp  
 
§12 Medlemsavgift 2022 
Årsmötet beslutade ATT följande medlemsavgifter ska gälla för 2022:  
 
Barn & Ungdomar till och med 20 år: Gratis  
Ungdom 21-25 år: 100 kr 
Vuxen 26+ : 200 kr    
Pensionär/Student: 50 kr 
Familj: 300 kr / år  
Föreningar/företag = 500 kr / år  
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§13 Verksamhetsplan 2022 
Årsmötet beslutade ATT ge styrelsen i uppdrag att anta en verksamhetsplan senast 220331  
 
§14 Budget 2022 
Årsmötet beslutade ATT ge styrelsen i uppdrag att anta en budget senast 220331 
 
§15 Val av styrelse för 2022 

a) Val av ordförande 
Årsmötet beslutade ATT välja Alexander Finstad till ordförande  
 

b) Val av vice ordförande & sekreterare 
Årsmötet beslutade ATT välja Ali Hesham till vice ordförande och sekreterare 
 

c) Val av kassör 
Årsmötet beslutade ATT välja Tin Eriksson till kassör  
 

d) Val av övriga ledamöter  
Årsmötet beslutade ATT välja Soheila Anari till ledamot 
Årsmötet beslutade ATT välja Ali Abbas Bahauddin till ledamot 
Årsmötet beslutade ATT välja Elin Davidsson till ledamot 
Årsmötet beslutade ATT välja Aisha Faidah till ledamot 
 

e) Val av suppleanter 
Årsmötet beslutade ATT välja Eva Joelsson till suppleant  
Årsmötet beslutade ATT välja Arbulena Gashi till suppleant  

§16 Fastställande av antalet ledamöter & suppleanter  
Årsmötet beslutade ATT fastställa antalet ordinarie ledamöter i styrelsen till 7 st inklusive 
ordförande  
 
Årsmötet beslutade ATT fastställa antalet suppleanter till 2 st  

§17 Val av revisor 2022 
Årsmötet beslutade ATT välja Sofia Karlsson till internrevisor för 2022  
 
§18 Val av valberedning 2022 
Årsmötet beslutade ATT välja Tina Hansson till valberedning för 2022  
 
§19 Val av firmatecknare & Fullmaktsgivare  
Firmatecknare  

Årsmötet beslutar ATT utse Alexander Finstad (981212-5111) till firmatecknare  
Årsmötet beslutar ATT utse Tin Eriksson (531023-8521) till firmatecknare  
Årsmötet beslutar ATT de båda är oberoende av varandra och har mandat att teckna avtal och 
liknande utan varandras närvaro  

Fullmaktsgivare  

Årsmötet beslutar ATT utse Alexander Finstad (981212-5111) till fullmaktsgivare för 
organisationen 
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§20 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB 

Årsmötet beslutar ATT följande personer får: 

● Företräda organisationen enligt Swedbanks Fullmakt Ideell förening som 
fullmaktshavare 

● Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell 
förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som 
fullmaktsgivare 

 
- Tin Eriksson (531023-8521)  
- Alexander Finstad (981212-5111) 

 
§21 Beslut om användare av Swedbanks internetbank 
Årsmötet beslutade ATT följande personer ska vara företagsanvändare för organisationen i 
Swedbanks internetbank:  
 
- Tin Eriksson (531023-8521)  
- Alexander Finstad (981212-5111)  
 
§22 Övriga frågor  
Årsmötet hade inga övriga frågor att behandla  
 
§23 Mötets avslutande 
Mötesordförande Alexander Finstad tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat  

 

SIGNATURER 

 

Kalmar 25 februari 2022  

 

Alexander Finstad, mötesordförande                     Ali Hesham, mötessekreterare  

 

Tin Eriksson, justerare                                            Soheila Anari, justerare  


