
 
 

 

Kallelse till Årsmöte för föreningen Stockholm Pride 
Hjärtligt välkommen på årsmöte för föreningen Stockholm Pride.  
År 2020 blev ett ovanligt år för oss alla då vi fick ställa om vår sommarfestival till ett digitalt 
Summer Stream. Av samma anledning blir nu även vårt Årsmöte i ett digitalt format. 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där vi tillsammans beslutar i frågor som 
rör framtiden och föreningens utveckling. Vi väljer också en ny styrelse och utser 
föreningens valberedning. Vill du vara med och påverka? Du kanske är ny medlem och vill 
veta vad föreningen arbetar med på året-runt-basis och under festivalen? 
 
Hoppas vi ses! 

Välkommen! 

 

PRAKTISK INFORMATION 

Datum: Lördagen den 20 mars 2021 
Tid: 13.00-17.00 (registrering från 13:00 – mötesstart kl. 14:00) 
Plats: Digital lösning, mer information i kompletterande utskick. OBS! Deltagare kommer att 
behöva dator/telefon/läsplatta med fungerande högtalare och mikrofon. 
 

 

VIKTIGA DATUM   

19 februari: sista dag att skicka in motioner (förslag).  
Dessa mejlas till styrelse@stockholmpride.org  
27 februari: sista dag att bli medlem för att ha rösträtt på årsmötet  
6 mars: kompletterande handlingar skickas ut samt läggs på hemsidan 

 

TILLGÄNGLIGHET  

Information om mötets tillgänglighet skickas ut i samband med kompletterande handlingar. 

Medlemmar kommer att behöva tillgång till dator/läsplatta/telefon med god 
internetanslutning (vi rekommenderar uppkoppling där surf ej kan ”ta slut”). Fungerande 
högtalare eller headset behövs, samt mikrofon om du önskar delta muntligt i mötet. 
Chattfunktion kommer att finnas och mötet kommer att ha utsedda funktioner för 



 
moderering. Vi rekommenderar att mötesdeltagare sitter ostört och minimerar 
bakgrundsljud. Kamera är ej ett krav för att delta i mötet. Det kommer finnas volontärer som 
assisterar med tekniska utmaningar och frågor. Registrering kommer ske från kl 13:00, och 
mötet startar kl 14:00. Kom i god tid – i synnerhet om du önskar teknisk assistens.  

 
 

VAD SKA VI BESLUTA OM? VARFÖR SKA JAG KOMMA?  

På årsmötet fattar vi gemensamt beslut om föreningens och festivalens framtid.  

 

Det gör vi genom att:  

1. Gå igenom och (om årsmötet vill) fastställa verksamhetsberättelse, bokslut och 
revisionsberättelse för 2020, dvs. det som har varit och hänt under 2020.  
2. Diskutera och besluta om motioner (medlemmars förslag). Du och/eller din förening är 
välkomna att skicka in motioner fram till den 19 februari.  
3. Diskutera och besluta om propositioner (styrelsens förslag).  
4. Välja ny ordförande, kassör, styrelse, valberedning och revisorer som ansvarar för 
föreningen under 2021.  

Om du representerar en förening kan det vara bra att planera in ett möte mellan den 6:e och 
19:e mars för att gå igenom handlingarna och t.ex. diskutera val, motioner och propositioner 
tillsammans. 

  

VEM FÅR PÅVERKA  

Alla medlemmar i föreningen Stockholm Pride har en röst. Du kan med fullmakt vara ombud 
till en person utöver dig själv. Medlemsföreningar har 1–10 röster, 1 per hundratal 
medlemmar men högst 10 röster.  

Föreningar utser själva sin eller sina representanter till årsmötet som får rösta med alla 
föreningens röster.  

För att ha rösträtt på årsmötet behöver du ha tecknat medlemskap senast tre veckor innan 
mötet, dvs. senast den 27 februari. Personer och föreningar som blivit medlemmar därefter 
kan lyssna och diskutera, men ej rösta. Även personer som inte är medlemmar kan få 
närvara och diskutera om årsmötet så beslutar.  
 

 

 



 
HUR BLIR JAG MEDLEM?   

Det kostar 100 kr att bli medlem och medlemskapet räcker ett kalenderår. Om du var 
medlem under 2020 behöver du alltså förnya ditt medlemskap och bli medlem för 2021. 

För att bli medlem går du in på vår hemsida stockholmpride.org/medlem där länkar finns för 
köp hos Tickster (även Swish-betalning är möjlig). Du kan inte lösa medlemskap under 
årsmötet. 

Om du har frågor om medlemskap kan du kontakta oss på medlem@stockholmpride.org 

  

 

KANDIDERA TILL STYRELSE ELLER ANDRA FÖRTROENDEUPPDRAG  

Valberedningen bereder samtliga val utom val till valberedning. De tar emot nomineringar 
ända fram till årsmötet och hoppas det finns många som vill vara med och påverka, men 
uppmanar er som vill kandidera att göra det så fort som möjligt - gärna innan den 6 mars när 
kompletterande handlingarna ska skickas ut. På detta sätt ger vi valberedningen de bästa 
förutsättningarna för att göra ett bra arbete.   

Bifogat till denna kallelse finns Nomineringsanmodan från Valberedningen där information 
finns om hur du går tillväga. Du kan både nominera dig själv och andra, men fråga personen 
först om du nominerar någon annan. 

  

 KANDIDERA TILL VALBEREDNING  

Vi söker även personer som vill sitta i valberedningen under det kommande året. Styrelsen 
bereder inte detta val, men samlar in nomineringar inför årsmötet.  För att nominera någon 
eller kandidera själv mejlar du oss på: styrelse@stockholmpride.org 

  

OM UPPDRAGEN  

Styrelsen ska bestå av mellan sju och elva ledamöter. Årsmötet utser även en ordförande 
och en kassör, styrelsen väljer sedan inom sig sekreterare och vice ordförande.  

Valberedningen ska bestå utav minst tre personer varav en är sammankallande. För att 
kunna bli vald till ett uppdrag behöver du vara medlem i föreningen.   

Verksamhetsrevisorer följer styrelsen under året och granskar om styrelsen genomför det 
som årsmöte och medlemmar har gett dem i uppdrag samt att föreningens stadgar efterlevs.  

  



 
DAGORDNING   

Dagordningen nedan är i sitt grundutförande. Den kommer att uppdateras med detaljer i 
samband med kompletterande handlingar när vi har mer information om propositioner och 
motioner.  

 

 DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE 2021-03-20  

1. Årsmötets öppnande    
2. Upprop och justering av röstlängden  
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
4. Val av två justerare tillika rösträknare    
5. Adjungeringar    
6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande   
7. Fastställande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor  
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2020 
9. Revisorernas berättelse    
10. Fastställande av resultat- och balansräkning   
11. Beslut om resultatdisposition    
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen    
13. Presentation av budget   
14. Propositioner   
15. Val av:  
       a. Ordförande (på 1 år) 
       b. Kassör (på 2 år) 
       c. Övriga ordinarie styrelseledamöter (de som väljs på ordinarie mandatperiod väljs på  
            två år, fyllnadsval på ett år)                                                 
       d. Val av rangordnade suppleanter till styrelsen  
       e. Verksamhetsrevisorer    
       f .Auktoriserad revisor 
       g. Valberedning (minst 3 personer, varav en sammankallande) 
16. Motioner (medlemmarnas förslag)    
17. Fastställande av medlemsavgift 
18. Övriga frågor 
19. Mötets avslutande 

 

 

 

 



 
KANDIDERA TILL STOCKHOLM PRIDES STYRELSE ELLER REVISOR!  

Välkommen att nominera till Stockholm Pride! Du kan nominera både dig själv och andra till 
men glömt inte att fråga personen först om du nominerar någon annan. 

Nomineringsstopp till valberedningen är den 14 februari. Valberedningen kommer att skicka 
ut sitt förslag tillsammans med kompletterande årsmöteshandlingar två veckor innan 
årsmötet. 

Valberedningen bereder följande val: 

1 ordförande 

1 kassör 

7 - 11 ledamöter (några ledamöter är valda på två år så det är färre platser som är uppe för 
val) 

2 verksamhetsrevisorer 

1 auktoriserad revisor 

Det är dock möjligt att kandidera fram till årsmötets början men om kandidaturen inkommer 
senare än nomineringsstoppet kommer inte valberedningen behandla den i sitt arbete. Då 
kommer det bli en enskild kandidatur till årsmötet.  

Valberedningen strävar efter, i enlighet med Stockholm Prides stadgar, att lägga ett förslag 
med variation av ålder, könsidentitet och med en bredd av erfarenheter för att få en så bred 
styrelse som möjligt som speglar mångfalden inom HBTQ-communityt.  

 

Nominerar skickas in via följande länk: https://forms.gle/yRS7s3YrUEenjgSF6  

Intervjuer av kandidater kommer att göras löpande via Microsoft Teams.  
 

Om du önskar kandidera till Valberedningen tar styrelsen emot dessa nomineringar på 
styrelse@stockholmpride.org – detta val bereds ej utan sammanställs enbart till årsmötet. 
 

Har du frågor eller andra funderingar kan du kontakta valberedningen på 
valberedning@stockholmpride.org  
 

 
 


