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§ 3 Val av ordförande för mötet och sekreterare
Valberedningens förslag
Elsa Brunemalm - ordförande för mötet
Kattis Linne - sekreterare för mötet

§ 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Förklaring:
Att bevilja ansvarsfrihet innebär att medlemmarna utifrån den information de 
har fått, godkänner hur styrelsen arbetat. Det innebär att medlemmarna tycker 
att styrelsen har arbetat korrekt utifrån de förutsättningar som funnits och att 
ansvaret nu kan lämnas vidare till den nya styrelse som på årsstämman kommer 
att väljas.

§ 12 Beslut om årsavgift för kommande år

a. Medlem dvs ansluten medlem
Förslag till beslut
att medlemsavgift för enskild medlem står oförändrat. blir 25 kronor – 200 kronor för 
2022, betalning efter egen förmåga.

b. Stödmedlem 
Förslag till beslut
att medlemsavgift för stödmedlemskap blir från 100 – 10 000 kronor.

§ 13 Val av ordförande (1 år)

Valberedningens förslag
Malin Kvitvaer, Stockholm
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§ 14 Val av kassör (1 år)

Valberedningens förslag
Monica Andreasson, Gotland

§ 15 val av styrelseledamöter (1 år)

Valberedningens förslag
Ledamot 2: Pernilla Norberg
Ledamot 3: Erika Lindberg
Ledamot 4: Pernilla Carlsson
Ledamot 5: Carolina Ekström
Ledamot 6: Camilla Lindahl
Ledamot 7: Huda Khalifa Ali
Ledamot 8: Petra Eklund

Suppleanter:
9. Frida Inghammar
10. Josefine Backlund

§ 16 val av två (1) revisorer

Valberedningens förslag
Revisor: Johanna Treffenberg (1 år)
Auktoriserad revisor: Erika Öberg, EC Revision (1 år)

§ 17 Val av ledamöter (1 år) till valberedningen, varav en sammankallande

Väljs på plats
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§ 18 Fastställande av arvoden
Valberedningen föreslår ett belopp som inte drabbar NKJTs ekonomi, som 
fördelas internt styrelse vid årets sista styrelsemöte.

Arvode till valberedningen föreslås ett litet symboliskt belopp som fördelas, om 
ekonomi finns.

Valberedningens förslag på arvode till förtroendevald revisor: 2000 kr

Förslag till beslut
- Att godkänna valberedningens förslag

§ 19 Behandling av proposition och motioner

a. Proposition: Stadgeändring

Styrelsen har under årens gång insett att stadgarna innehåller flera språkliga 
fel samt formulerat på så sätt som inte passar till organisationens behov. 
Ändringarna uppgår till 75 antal förslag som finns som bilaga. En del gäller 
språkliga ändringar och en annan del handlar om innehållsmässiga ändringar. 
Se bilagorna ”NKJT Stadgar” - ”Originalstadgar med gula markeringar” och ”NKJT 
Stadgar - förslag till ändringar med gröna markeringar.”

Förslag till beslut
- Att godkänna ändringarna

b. Proposition: Valberedningens arbetsordning som bilaga till stadgar

För att underlätta och ge riktlinjer för valberedningens arbete föreslår styrelsen 
denna arbetsordning ska bifogas till stadgar och fungerar som vägledande för 
valberedningens arbete. 

Förslag till beslut
- Att godkänna arbetsordningen
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- Att bifoga den till organisationens stadgar som bilaga 1
c. Proposition: Beskydd av kungahuset

Styrelsen föreslår till årsstämman att uppdra till styrelsen och kansliet för 2022 
att ansöka om beskydd av kungahuset. Att få ett kungligt beskydd innebär ett 
uttalat stöd för organisationers, föreningars eller institutioners arbete eller 
ett stöd till andra viktiga samhällsengagemang. När en kunglighet åtar sig ett 
beskyddarskap innebär det att den kungliga personen främjar en organisations 
verksamhet. Det kan vara varierat med stödet, men generellt innebär det att 
beskyddaren kan sägas ge vikt och status åt verksamheten

genom att öka uppmärksamheten och medvetenheten kring organisationen 
och dess arbete. Styrelsen anser med att få ett kungligt beskyddarskap för 
organisationens verksamhet hjälper det målet som styrelsen har för att utveckla 
och etablera NKJT i samhället som en samhällsaktör.

Förslag till beslut
- att bifalla förslaget att söka för kungligt beskyddarskap
- att uppdra åt styrelsen tillsammans med kansliet genomföra ansökan för beskydd 
av kungahuset i organisationens namn under 2022.

§ 20 Fastställande av verksamhetsplan och budgetförslag

Se bilaga

Förslag till beslut
- Att godkänna verksamhetsplan och budgetplan
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