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Protokoll fört vid Rise årsmöte 28 april 2022 
Årsmötet genomfördes digitalt via video 
 
1. Helén Carlson, Styrelseledamot i Rise, öppnade mötet.  
 
2. Mötet ansågs behörigt utlyst. 
 
3. Röstlängden justerades vid 4 tillfällen under mötet då röstberättigande anslöt eller gick ur 
mötet. Röstlängden fastställdes till som flest 17 personer. 
 
4. Dagordningen fastställdes med tillägget om en fråga om Yoga under punkt 20. Övriga ärenden.  
 
5. Emilia Hedman valdes till mötesordförande, Annika Billgert valdes till sekreterare.  
 
6. Till justerare tillika rösträknare valdes Christina Hansson och Tina Lundmark att jämte 
årsmötesordförande justera protokollet.  
 
7. Styrelsen avlämnade verksamhetsberättelse avseende 2021. Verksamhetsberättelsen antogs 
med tillägget om ändring av årtal från 2020 till 2021 under rubriken ”Media” på sidan 12. 
Meningen ändras till: ”Rise har medverkat i följande medier under 2021” 
 
8. Styrelsen avlämnade resultat- och balansräkning avseende 2021. 
 
9. Revisionsberättelsen från auktoriserad revisor presenterades och lades till handlingarna.  
 
10. Årsredovisningen fastställdes.  
 
11. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
12. Medlemsavgift för 2023 beslutades vara oförändrad och därmed 200 kr/år.  
 
13. Arvode till styrelsen beslutades vara oförändrat enligt styrelsens förslag. Arvodet är även 
fortsättningsvis valfritt för varje enskild ledamot att ta ut och utgår då med 190 kr per timme.  
 
14. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2022 beslutades i enlighet med styrelsens 
förslag.  
 
15. Till ordförande på 1 år valdes Barbro Sjöqvist, stödmedlem och styrelseledamot i Rise i enlighet 
med valberedningens förslag.  
 
16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag:  
 
Till ordinarie ledamot på 2 år valdes Helén Carlson (Stödmedlem)  
Till ordinarie ledamot på 2 år valdes Marianne Björk (Stödmedlem)  
Till ordinarie ledamot på 2 år valdes Kipa Poikolainen (medlem) 
Till suppleant på 1 år valdes Hermine Holm (medlem) 
 
Ordinarie ledamot Mahsa Homayountash (medlem) är sedan tidigare vald på 2 år med en 
mandatperiod som sträcker sig till årsmötet 2023.  
 
17. Till revisor på 1 år valdes Karin Westerlund. 
 
18. Till valberedning på 1 år valdes  
Linnea Sveds (stödmedlem) 
Amanda Weijerman (stödmedlem) 

 C
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19. Behandling av motioner och propositioner 
Inga motioner hade inkommit.  
 
Styrelsen hade lämnat en proposition om stadgeändring av paragraferna 5§, 8§, 9§ och 32§, som 
generalsekretare Hermine Holm gick igenom.  
Propositionen röstades igenom i sin helhet utan ändringar eller tillägg.  
Propositionen återfinns i sin helhet som bilaga 1 till detta protokoll.  
 
20. Övriga ärenden 
En fråga angående om Rise har för avsikt att fortsätta med den yoga som erbjöds under hösten 
2021 kom från en medlem.  
 
Generalsekreterare Hermine Holm svarade: ”Rise har sett att yoga och kroppsbaserat stöd har 
varit ett mycket värdefullt inslag i stödverksamheten och det är något vi har för avsikt att ta upp 
igen. Dock har vi i nuläget inte någon avsatt finansiering för det men vi fortsätter söka pengar för 
det och har förhoppningar att få det i framtiden. Under tiden har vi förnyat vårt samarbete med 
Yogobe som erbjuder gratis traumaanpassad yoga digitalt till alla våra medlemmar via deras 
plattform under hela 2022. Samarbetet med Yogobe förväntas förnyas och bli ett långsiktigt 
samarbete. ”  
 
21. Mötet avslutades 
Kipa Poikolainen hälsades speciellt välkommen som ny ledamot i styrelsen.  
Ett stort och varmt tack till förra ordföranden Katri Berg framfördes också innan mötet avslutades. 
 
    
    
 
 
 
 
 
Emilia Hedman 
Ordförande 
 

 
 
 
Annika Billgert 
Sekreterare 

 
 
 
 
Christina Hansson 
Justerare 
 

 
 
 
 
Tina Lundmark  
Justerare 
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