Årsmötesprotokoll 2018-03-09-11

Riksförbundet Sveriges Unga Katolikers Årsmöte 2018-03-09-11
Fiorella Bastidas välkomnar alla. Fiorella går även igenom helgens schema.
§1. Mötets öppnande
Förbundsordförande Fiorella Bastidas öppnar mötet.
§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Nasif Kasarji och Saveen Shamasha föreslås som mötesordförande.
Robel Domenico och Miranda Brander föreslås som mötessekreterare.
Årsmötet godkänner förslagen genom acklamation.
§3. Val av justerare tillika rösträknare
Årsmötet föreslår Åsa Hulthén och Kristoffer Jerzy Linder till justerare tillika rösträknare.
Årsmötet godkänner förslaget genom acklamation.
Not: Årsmötet föreslår under §19 att Christian Molina ersätter Åsa Hulthén som rösträknare för
§19. Årsmötet godkänner förslaget genom acklamation.
§4. Fastställande av dagordning
Mötesordförande går igenom dagordningen och formell information angående den.
Förslag att lägga till §17 Val av utskott, och de andra punkterna konsekvensjusteras (det vill säga
§17 blir § 18 osv.).
Förslag att vi efter §7 går igenom sakrevisionen som egentligen är med i §9 då sakrevisionsrepresentanten Valida Fendic behöver gå.
Årsmötet godkänner dagordningen med ovanstående tillägg och ändringar genom acklamation.
§5. Genomgång av röstlängd, beslut om närvaro- yttrande- och förslagsrätt
Åsa Hulthén, administratör i SUK läser först upp alla som har rösträtt och därefter de som har
yttrande och förslagsrätt (Bilaga 1). Åsa Hulthén får också mandat av årsmötet att lägga till
behöriga med rösträtt vartefter de anländer.
Årsmötet godkänner detta genom acklamation.
§6. Årsmötets behöriga utlysande
2017-12-13: Brev till de då aktiva lokalföreningarna där kallelse ingick samt mail något senare.
2018-01-10: Årsmötet läggs ut som nyhet på hemsidan samt SUKs Facebook-grupp.
2018-01-11: Stort utskick av info om bl.a. årsmöte till bl.a. lokalföreningar och församlingar.
2018-02-09: Sms till alla registrerade medlemmar som angett mobilnummer.
Årsmötet beslutar genom acklamation att mötet är behörigen utlyst.
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§7. Fastställande av arbetsordning
Arbetsordningen (Bilaga 2)
Förslag från styrelsen på punkt 10: ändra ordet ”styrelsen” till ordet ”förtroendeuppdrag”.
Arbetsordningen godkänns genom acklamation enligt ovan.
Mötesordförande presenterar DUKs representanter och sedan får alla som är närvarade på mötet
presentera sig för varandra.
§8. Verksamhetsberättelsen
Mötesordförande förklarar att stavfel inte behöver framföras i plenum. Mötesordförande går igenom
del för del i verksamhetsberättelsen (Bilaga 3) som skickats ut i förväg. Årsmötet har möjlighet att
påpeka eventuella ändringar.
Förslag ges också att låta Kansliet göra stavfelsändringar utöver andra föreslagna ändringar.
Årsmötet hade inget att anmärka på verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen godkänns
genom acklamation och läggs därmed till handlingarna.
§9. Räkenskaps- och revisionsberättelse, sakrevision
Sakrevisionen tas upp efter §7 Fastställande av arbetsordning:
Sakrevision
Valida Fendic, ena sakrevisorn, läser upp sakrevisionsberättelsen (Bilaga 4).
Mötesordförande sammanställer de frågor som Valida belyser när hon läser upp
sakrevisionsberättelsen. Dessa frågor besvarades efter att hon läst upp sakrevisionen:
Anställdas löner -Om det vidtagits åtgärder?
Markus Grunditz, förbundskassör förklarar att detta handlade om den totala personalkostnaden i ett
tidigare taget beslut att konsulenternas tjänster skulle minskas. Detta var egentligen en fortsättning
på diskussion från tidigare protokoll.
Kontakten med SUK Västs lokalföreningar var bristande?
Vanessa Nacional, regionsstyrelsens representant för SUK Väst, förklarar att hon har sett positiva
förändringar när Gabriela Knezevic, ungdomskonsulent för SUK Väst, blev anställd och började
åka ut i regionen.
Vilket land i Afrika och i vilket sammanhang samt vilka som deltog framgick inte i protokollet?
F. Andreas förklarar eventet: Det var katolska studenter från Sverige som var i Uganda i en månad
och syftet var att söka medel för att bygga en skola där.
Hur har styrelsen mätt och har styrelsen uppnått resultatet om 10 % ökning av antalet medlemmar?
Åsa Hulthén förklarar att från 2015 till 2016 har medlemsantalet ökat med ca 15 %. 2017:s
medlemsantal har inte fastställts ännu.
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Räkenskaps och revisionsberättelse
Markus förklarar att revisionen av årsredovisningen inte är klar, därför kommer det utlysas ett
digitalt extra årsmöte där årsmötet då ska besluta om styrelsens ansvarsfrihet. Markus går igenom
den preliminära årsredovisningen som inte är fastställd.
Årsmötet undrar varför SUK gått back så mycket?
Markus svarar att kostnaderna har varit mer budgetenliga, sedan har det också kostnaderna varit
högre än budgeterat då det har deltagit fler personer än räknat på de Nordiska ungdomsdagarna
(NUD).
Årsmötet undrar om det endast var kassören som har varit ansvarig för underskottet?
Fiorella Bastidas berättar att det även var NUD-gruppen som varit ansvariga för kostnaderna.
Årsmötet frågar om hur detta underskott ska minska till nästa år?
Markus svarar att man ser över billigare alternativ för framtida aktiviteter.
Förslag till nästa NUD är att man har ett tak för deltagarantal på aktiviteten och vad som ska
betalas. Det är också bra att ha en ekonomisk kvartalsrapport för budgetuppföljning.
Årsmötet frågar varför deltagaravgifterna minskat med en miljon kronor jämfört med förra året och
vad det beror på?
Markus svarar att 2016 var det Världsungdomsdagar (VUD) och då fick SUK in mycket mer pengar
i jämförelse med i år då det inte varit någon VUD i år.
Mötesordförande ger förslag att fortsatt diskussion bordläggs till det extra årsmötet då
årsredovisningen endast är ett utkast.
Frågan bordläggs till imorgon och extra årsmötet som annonseras enligt SUKs stadgar.
§10. Styrelsens ansvarsfrihet
Denna punkt bör bordläggas till ett extra årsmöte då Årsredovisning och revisionsberättelse inte har
fastställts.
Mötesordförande ger förslag om att räkenskapsberättelsen och revisionsberättelsen ska bordläggas
till det extra årsmötet.
Förslaget godkänns av årsmötet genom acklamation.
Presentation görs av valberedningens förslag på ny styrelse.
§11. Arbete i grupper för genomgång av workshops
Mötesordförande förklarar att årsmötesdeltagarna ska delas in i tre grupper. Budget,
verksamhetsplan och en grupp med motion och proposition, två inkomna motioner och två inkomna
propositioner. Mötesordförande förklarar att inga beslut fattas, utan diskussionerna kommer
dokumenteras och presenteras i plenum.
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Innan denna punkt presenterar sig de resterande kandidaterna, nominerade av valberedningen och
årsmötet.
§12. Propositioner och motioner
Denna punkt togs efter §17. Val av utskott.
Årsmötesordförande föreslår att propositionernas och motionernas förslag ska ställas mot avslag, se
beslut enligt nedan (Bilaga 5):
Proposition 1 stadgeändring avslås.
Proposition 2 stadgeändring antas.
Motion 1 avslås.
Motion 2 avslås.
Arbetsordningen behöver rivas för att det inte finns någon nominerad till valberedningen och
därför behöver man förlänga nomineringen till kl. 20:00 idag (lördag).
Mötesordförande ger förslag att förlänga nominering till valberedning till lördag 20:00.
Årsmötet godkänner förslaget genom acklamation.
§13. Fastställande av verksamhetsplan
Efter diskussion i Workshop har man kommit fram till ett alternativt förslag. Årsmötet ger som
förslag att man utgår från det nya förslaget (Bilaga 6a) och ställer det mot förslaget från styrelsen på
SUK:s verksamhetsplan för 2018 (Bilaga 6b).
Årsmötet godkänner förslaget att man ska ställa de två förslagen mot varandra. Årsmötet avslår
styrelsens förslag till verksamhetsplan och öppnar för ändringar.
Del för del i årsmötets nya förslag (Bilaga 6a) godkänns punkt för punkt. Årsmötet får också
tillfälle att ge förslag på ändringar.
Det nya förslaget är en reviderad version av styrelsens gamla förslag enligt nedan:
Mål
Punkt 4 stryks
Punkt 5 läggs till
Riks
Punkt 4 stryks enligt voteringen 15 för och 20 emot
Punkt 5 läggs till
Punkt 6: efter votering 10 för och 23 emot, stryks denna punkt
Punkt 7-13 läggs till
Kontakter utanför SUK
Punkt 3 läggs till
Punkt 5 läggs till
Nya förslaget godkänns med ovanstående ändringar utifrån förslag på förändringar (Bilaga 6a)
genom acklamation.
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§14. Årstema
Årstemat tas upp efter §10 Styrelsens ansvarsfrihet:
”Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd för Gud.” (Luk 1:30)
Årsmötet godkänner förslaget genom acklamation.
§15. Budget
Efter diskussion i workshop kom det förslag till budgeten (Bilaga 7a), originalversionen bortses då
det är samma men utan färgkodning (Bilaga 7b).
Rött är förslag på att ta bort. Gult/grönt avser rekommendationer. Se även nedan:
Förslag att ta bort bonusen på 200 tkr från kolumnen ”Förbundet”, styrelsen står inte bakom detta.
Förslag att ha en möjlighet till app istället för Sanctus. Årsmötet diskuterar förslaget och tycker att
det är något som kommer kosta väldigt mycket.
Förslag att stryka kolumnen VUD och ersätta med SUD, om man vill anordna detta kan man söka
pengar i form av kollekt eller liknande.
Dessa ändringar beslutades:
Kolumnen ”VUD” stryks.
Tillägg: att arvode och soc avg är på 103 392 och 54 312 kr, det vill säga en halvtidstjänst för
ordförande och inte högre än så.
Kolumnen ”NUD” stryks
Budgeten godkänns genom acklamation med ovanstående ändring.
§16. Val av styrelse
Denna punkt och §17. Val av utskott, har tagits efter §12. Propositioner och motioner.
Valberedningens förslag på styrelse:
Ordförande: Vanessa Nacional – Nyval 2 år
Vice ordförande: Teuta Musaj – Fyllnadsval 1 år
Kassör: Marcus Grunditz - 1 år kvar
Sekreterare: Simon Danielsson- Nyval 2 år
Ledamot: Kristoffer Jerzy Linder– 1 år kvar
Ledamot: Nicolaus Fredestad - Nyval 2 år
Ledamot: Dany Kako - Fyllnadsval 1 år
Mötesordförande förklarar att i och med att det endast är en motkandidat till ordförandeposten
kommer det bli en sluten votering på ordförandeposten och sedan kommer resterande kandidater att
godkännas genom acklamation.
Medan rösterna räknas går Markus igenom kostnaderna för NUD 2017 efter tidigare förfrågan.
Efter sluten omröstning kom årsmötet fram till att Vanessa Nacional fick 24 röster och Desirée
Karlsson fick 17 röster.
Nya styrelsen enligt årsmötet 2018:
Ordförande: Vanessa Nacional – Nyval 2 år
Vice ordförande: Teuta Musaj – Fyllnadsval 1 år
Kassör: Marcus Grunditz - 1 år kvar
Sekreterare: Simon Danielsson- Nyval 2 år
Ledamot: Kristoffer Jerzy Linder– 1 år kvar
Ledamot: Nicolaus Fredestad - nyval 2 år
Ledamot: Dany Kako - fyllnadsval 1 år
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§17. Val av utskott
De olika kandidaterna blir presenterade av medlemmar på Årsmötet då bara Fiorella närvarar på
mötet.
Årsmötet informerar om att styrelsen också kan besluta om fler medlemmar efter årsmötet.
Valberedningens förslag på utskott:
Verksamhetsutskottet:
Fiorella Bastidas
Maria Engstrand
Redaktionsutskottet:
Sofia Engstrand
Petri Nordin
Bénédicte Cedergren
Årsmötesordförande föreslår att valberedningens förslag ska ställas mot avslag.
Utskotten godkänns genom acklamation med ovanstående kommentar.
§18. Val av revisorer
Efter §12. Propositioner och motioner tas denna punkt upp. Nasif som är mötesordförande går ut
ur rummet då han är nominerad till sakrevisor och på grund av jäv är han inte med i
beslutsprocessen kring denna punkt. Denna punkt leder istället Saveen Shamasha.
Valberedningens förslag på sakrevisorer:
Dominique Ostrowski och Nasif Kasarji.
Dessa godkänns genom acklamation.
Valberedningens förslag till lekmannarevisor John Mossop och auktoriserad revisionsbyrå PwC
godkänns genom acklamation.
Årsmötet ajourneras för lunch.
§19. Val av valberedning
Årsmötets förslag på ny valberedning 2018:
Bashar Deesha
f. Witold Mlotkowski
sr Basma Yousif
Alexander Urniaz
Åsa Hulthén
Van Farid
Laurens Kämpe
Maria Kojhasarli
5 eller 7 ledamöter kommer som förslag som antal.
Förslaget på 5 personer till valberedningen godkänns genom acklamation.
Årsmötet godkänner förslaget genom acklamation.
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Christian Molina föreslås ersätta Åsa Hulthén som rösträknare för denna punkt då Åsa Hulthén
kandiderar till valberedningen. Årsmötet godkänner förslaget genom acklamation.
Valberedningen 2018 blev efter beslut:
f. Witold Mlotkowski
sr Basma Yousif
Bashar Deesha
Åsa Hulthén
Alexander Urniaz
Årsmötet ger som förslag att f. Witold ska vara sammankallande. Beslut enligt förslag.
§20. Ungdomspräst och ungdomssyster
Stiftsungdomsprästen f. Witold, biträdande stiftsungdomsprästen f. Pierre-André samt
stiftsungdomssyster Sr Basma Alkas Ishak och Stiftsungdomskonsulenten Elin Jönsson har ordet.
Alla önskar att fortsätta som representanter för stiftet och önskar att bli inbjudna till kommande
möten.
§21. Tack till avgående styrelse och personal
SUK vill uttrycka sitt tack till avgående ordförande Fiorella Bastidas, vice ordförande Miranda
Brankovic, sekreterare Max Skalenius och ledamot Nils Glimelius.
Ett extra stort tack till vår avgående personal Dominique Ostrowski, Jenny Jansson, Birgitta Gelotte
och Stefan Bertha.
Även Fiorella blev tackad för hennes år som SUKs ordförande både av mötesordförande,
representant från SUKs styrelse samt representant för de som är anställda i SUK där även beröm
från sakrevisorerna vidarebefordrades.
Fiorella tackar även för den tiden hon varit ordförande och att hon genomfört mycket.
Fiorella vill och tacka årsmötets funktionärer, Nasif Kasarji, Saveen Shamasha, Robel Domenico
och Miranda Brander, för deras fina insats under årsmötet 2018!
Fiorella vill också tacka representanter från NUK och DUK som närvarat på mötet.
§22. Övriga frågor
Nasif vill tillägga följande text:
” Till styrelsen skickas rekommendationen att göra en inventering av administratörer och vilka som
har inloggningsuppgifter till samtliga sociala medier som förbundet innehar. Styrelsen bör även ta
fram riktlinjer för vilka personer som ska ha dessa ansvarsuppgifter och därefter uppdatera de
sociala medierna. Utöver detta behöver styrelsen ha en diskussion om vilka personer som ska
accepteras i de sociala medierna, exempelvis om enbart medlemmar ska få tillgång till detta. SUK
ska skriva riktlinjer för vad som får skrivas på offentliga sidor som ägs av SUK samt anpassa detta
till biskopsämbetets kommunikationspolicy.”
Nelli Abdayem vill berätta vad syftet med en kör för hela SUK är och hur detta ska ske. Meningen
är att de som vill sjunga får vara med och de som då är med på aktiviteterna kan på så sätt hjälpa till
att sjunga på mässorna eller tillbedjan.
§23. Årsmötets avslutande
Nasif Kasarji och Saveen Shamasha avslutar årsmötet lördagen den 10/3-2018 kl. 21:26.
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_________________________________
Mötesordförande: Nasif Kasarji

_________________________________
Mötesordförande: Saveen Shamasha

_________________________________
Mötessekreterare: Robel Domenico

_________________________________
Mötessekreterare: Miranda Brander

_________________________________
Justerare: Åsa Hulthén

_________________________________
Justerare: Kristoffer Jerzy Linder

