Föreningen Framtidsjorden
80 24 00 – 50 46

Framtidsjordens årsstämma 8 maj 2022
Tid: 10.00 – 13. 00
Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
Zoom,
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Matilde Rehnlund, ordförande
Tove Ellingsen, sekreterare
2. Val av två justerare.
Nils Viklund och Linn Rabe
3. Upprättande av röstlängd.
CEPEMAs vänner (Pernilla Siljehag), Kudumbams vänner (Lydia Källberg Normark), Cirheps
vänner Linn Rabe), Ladakhs vänner (Maud Gyberg) och Klimataktion Stockholm - Karin Wahlgren.
4. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
Stämman kan godkänna att stämman har blivit stadgeenligt utlyst.
5. Föredragning av protokoll från föregående stämma.
Mötet är en hybrid mellan på plats i solidaritetshuset och digitalt. Beslutspunkter är inval av ny
styrelse, revisorer och valberedning. Samt årsredovisning, årsavgifter och stadgeändringar.
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. Bilaga
Verksamhetsberättelse är inte så detaljerad utan följer ett revisionsformat.
Det har genomförts mycket inom projekten.
Det fanns en del medel sparade från 2020 som används under det här året. Det har skett en
anpassning till digital närvaro och kontakten inom nätverket har ökat.
En stor förändring nationellt är uppstarten av en ny programperiod och arbetet med en
förändringsteori. Framtidsjorden är en av få organisationer som har ökat sin rambudget med medel
från ForumCiv.
Praktikantverksamheten har varit nedstängd under året. Under hösten startades en nyrekrytering och
tre praktikanter är i Ladakh just nu.
Antalet följare på sociala medier ökar. En politikerdialog har påbörjats under året och många samtal
med politiker har ägt rum under året.
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Det har sökts medel från Naturvårdsverket som har blivit beviljade.
Resultaträkningen: Det görs ett litet överskott på 6 800 sek som går in på eget kapital.
Framtidsjorden gör av med mer pengar än tidigare år, vilket är positivt.
Intäkter på 9,5 miljoner.
Balansräkningen: Viktigaste delen är hur mycket medel som finns i eget kapital och framåt. Där
finns det 1 miljon, varav största delen är egeninsatsmedel. Posten praktikantreserv ligger som en
buffert och kan användas som fritt kapital.
Posten skulder är medel från ForumCiv och när de används upp försvinner skulden.
7. Föredragning av revisorsberättelse.
Huvudbudskap från revisorsberättelsen är att allt ser bra ut.
Revisorn granskar kansliet och styrelsens uppdrag.
Revisorn har granskat årsredovisningen och föreslår att årsmötet ger ansvarsfrihet till styrelse och
kansli.
Som internrevisor har Lena granskat allt arbete, genom att läsa styrelsens protokoll och gjort
stickprov i olika dokument. Hon har tagit del av bokslut och intervjuat verksamhetsledare.
Styrelsearbete har fungerat väl. På grund av pandemin har inga resor skett. Men den digitala
närvaron har ökat.
I Latinamerika har nätverket ökat.
I Asien har det skett mer försiktiga framsteg.
10 debattartiklar har publicerats.
Framtidsjorden har blivit medlem i Giva Sverige.
Medel har sökts och beviljats från Naturvårdsverket.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Bifall
9. Val av ordförande för föreningen.
Sonja Markovic väljs till ordförande.

Framtidsjorden, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, Sweden, +46 (0)8 615 00 80, info@framtidsjorden.se
www.framtidsjorden.se, www.facebook.com/framtidsjorden,
Plusgiro: 90 02 18 - 9

Föreningen Framtidsjorden
80 24 00 – 50 46

10. Val av styrelseledamöter.
Följande väljs:
Markus Hellström
Kirsti Siirala-Hansen
Lisa Tover
Linnea Sterlinger-Agerstig
Fanny Butler-Skarborg
Karolin Ring
11. Val av suppleanter.
Följande väljs:
Gunilla Ernflo
Jonatan Ericsson-Sjöman
Sandra Jakobsson
12. Val av revisorer.
Följande väljs
Auktoriserad revisor: Carola Nilsson, Prosper Revision AB
Suppleant revisor: Lars Fredriksson
Intern revisor: Lena Birgersdotter
Suppleant intern revisor: Pernilla Siljehag
13. Val av valberedning.
Följande väljs
Per Lindh
Maud Gyberg
Bosse Johansson
14. Fastställande av medlemsavgift. Bilaga 14.
Medlemsavgift för privatpersoner 180 sek och medlemsavgift 400 sek för vängrupper fastställs.
15. Proposition: Stadgeändringsförslag Bilaga 15.
Årsmötet bifaller förslaget till stadgeändring att styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter och 2
suppleanter.
Årsmötet bifaller förslaget till stadgeändring om att styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av
ledamöter och/eller suppleanter är närvarande.
För att fastställas måste stadgeändringen bifallas på ytterligare ett årsmöte.
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16. Verksamhetsinriktning för den kommande tvåårsperioden. Bilaga 16.
Program: Framtidsjorden har beviljats medlemskap i Giva. För att behålla medlemskapet måste
Framtidsjorden upprätthålla en viss nivå av ekonomisk transparens. Tack vare medlemskapet kan
Framtidsjorden söka medel från Postkodlotteriet. Giva garanterar trovärdigheten för Framtidsjorden
och fungerar ungefär som ett 90-konto.
Det har tagits fram nya system för att kunna arbeta inom det nya projektet. Vissa system håller på
att implementeras.
På grund av pandemin har mycket inte kunnat genomföras, såsom vissa möten och aktiviteter.
Påverkansarbete: Framtidsjorden vill vara en stor påverkansaktör gentemot politiker mfl.
Framtidsjorden har samarbete med många organisationer, men vill utöka nätverket ännu bredare, tex
Naturvårdsverket.
Framtidsjorden har arbetat mycket med Stockholm+50 senaste året. Deltar i konferensen Folkets
Forum genom planering, framtagande av program och deltagande på plats. En workshop om unga
och klimatet, en om frihandel och en om jordbruk kommer genomföras. Gäster från nätverken i
Asien och Latinamerika deltar under konferensen. 13 personer från Framtidsjorden får delta på
själva FN-mötet.
Debattartikel om ursprungsbefolkning drar paralleller från syd och kopplar till samer.
17. Övriga frågor som styrelsen eller medlem vill ta upp på stämman.
1)Hur kan FJ stötta vängrupperna i den nya programperioden och med egeninsatsen på 10 %?
När man går in i nytt avtal så har vängrupperna inget stort ansvar. Nya perioden kommer vara
ganska flexibel med olika ekonomiska poster. ForumCiv vill ha en ekonomisk sammanställning
inför femårsperioden, men det bör inte påverka vängrupperna allt för mycket.
Mer samarbete mellan kansli och vängrupper och styrelse välkomnas. Tex genom att använda
sociala medier även för vängrupperna.
2) Några medskick till ForumCiv årsmöte?
Motioner har redan skickats in. Mötet kommer troligen mest kretsa kring ekonomiska
neddragningar.
3) Hur tar man hänsyn till större händelser, tex torka i Indien, krig med mera?
Akuta händelser kan inte FJ arbeta med, har ej resurser och kompetens.
FJ arbetar mer långsiktigt.
Konstituerande styrelsemöte planeras in av Sonja och Tobias före sommaren.

Framtidsjorden, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, Sweden, +46 (0)8 615 00 80, info@framtidsjorden.se
www.framtidsjorden.se, www.facebook.com/framtidsjorden,
Plusgiro: 90 02 18 - 9

Föreningen Framtidsjorden
80 24 00 – 50 46

18. Mötet avslutades.
Protokollet signeras digitalt enligt datum på sista sidan.

Mathilde Rehnlund
Mötesordförande

Tove Ellingsen
Sekreterare

Linn Rabe
Justerare

Nils Viklund
Justerare
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