Årsmöteshandlingar 2017
Amnesty International Uppsaladistriktet
org. nr: 817601-3814

Årsmötet kommer att äga rum på Fredens Hus i Uppsala, den 5e februari kl. 12-15.30

Varmt välkomna!
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Dagordning årsmöte 2017
Amnesty International Uppsaladistriktet
5 februari 2017
1) Mötets öppnande
2) Val av mötesordförande
3) Val av mötessekreterare
4) Val av två stycken justerare, tillika rösträknare
5) Upprättande av närvarolista, tillika röstlängd
6) Antagande av dagordningen
7) Godkännande av kallelsen
8) Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska redovisning
9) Revisorernas berättelse
10) Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
11) Paus
12) Motioner, förslag och ställningstaganden
a) Inskickade motioner att behandla inför det nationella årsmötet
b) Övriga motioner och förslag
13) Val av styrelse för kommande verksamhetsår
a) Ordförande, tillika Distriktsombud
b) Vice Ordförande, tillika Distriktsombud
c) Kassör
d) Fasta ledamöter
e) Suppleanter
14) Val av valberedning för kommande verksamhetsår
a) Fasta ledamöter
b) Suppleanter
15) Val av revisorer
a) Fasta ledamöter
b) Suppleanter
16) Övriga frågor
17) Mötets avslutande
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Ekonomisk rapport räkenskapsåret 2016
Under 2016 har inga större ekonomiska transaktioner skett. Vi har inte haft några stora
utgifter utöver lokalhyra. I början av året fanns en osäkerhet kring distriktets ekonomi då vi
inte har några återkommande event som inbringar stora intäkter. Den största inkomsten för
distriktet är verksamhetsstödet från sekretariatet på 40 000 kr. Gåvor från grupperna och
kulturnatten har dock inbringat betydande summor:


Kulturnatten, 8047 kr



Gåva från grupp 39 på 5000 kr



Gåva från grupp 197 på 4000 kr



Gåva från grupp 82 på 3500 kr

Kostnader och intäkter för 2016 är snarlika de från 2015, intäkterna är något högre vilket
beror på fler gåvor och större inkomst från kulturnatten.
Totalt har året givit ett underskott på 3722kr. Även förra året avslutades med ett underskott,
det kan därför vara värt att fundera över ökade aktiviteter för att inbringa intäkter till
distriktet. Året inleddes med en ingående balans på 23945kr och avslutades med en utgående
balans på 20 223kr.
Det har dock inte skett några uttag från distriktets fond under året. Värdet på fonden var den
10e januari 2017 103 199kr. Tack vare fonden kan vi vara lugna inför den ekonomiska
situationen även i framtiden.

Uppsala 2017-01-18

Ottilia Eriksson Kassör
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Ekonomisk rapport för Distrikt Uppsala (org. nr: 817601-3814)
år 2016 (Skapad 18 januari 2017)
Intäkter:
Verksamhetsbidrag
40 000,00
Bidragsgivare
150,00
Evenemang intäkt
8 047,00
Gruppavgifter och gåvor (avser distrikt) 12 500,00
Övriga intäkter
8 523,00
Summa
69 220,00
Kostnader:
Kampanjer och aktiviteter 550,00
Utbildningar/Möten
1 173,00
Egna möten
11 039,65
Lokalkostnader
57 990,00
Övriga kostnader
2 189,00
Summa
72 941,65
Kassa:
Ingående balans
In under perioden
Ut under perioden
Utgående balans

0,00
0,00

Fond:
Ingående värde 99 250
Utgående värde 103 199
Bank/PG:
Ingående balans 23 944,73
In under perioden 69 220,00
Ut under perioden 72 941,65
Utgående balans 20 223,08
Behållning:
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20 223,08

_________________________________________________________________
Datum samt revisors namnteckning och namnförtydligande
___________________________________________________________________
Datum samt kassörs namnteckning och namnförtydligande
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Verksamhetsberättelse 2016
Ekonomi Under 2016 har inga större ekonomiska transaktioner skett. Vi har inte
haft några stora utgifter utöver lokalhyra. I början av året fanns en osäkerhet kring
distriktets ekonomi då vi inte har några återkommande event som inbringar stora
intäkter. Den största inkomsten för distriktet är verksamhetsstödet från sekretariatet
på 40 000 kr. Gåvor från grupperna och kulturnatten har också inbringat betydande
summor. Totalt har året givit ett underskott på 3722kr. Det har inte skett några
uttag från distriktets fond under året.
Grupper och rekrytering På grund av det stora antal aktivister distriktet tappade
under 2015 har styrelsen i år fokuserat på att utöka de redan existerande grupperna.
Vi har inte startat några nya grupper, även om en renodlad studentgrupp för
tillfället är i uppstartningsfasen, men inte heller tvingats lägga ner någon.
ESKgruppen, som lades på is under 2015, har återupptagit sitt arbete och både
kampanjgruppen och ungdomsgruppen har även de genomgått en slags nystart efter
att flera gamla medlemmar hoppat av. ESK-gruppen har också övergått till att vara
en engelsktalande grupp då många nya aktivister är utbytesstudenter. Inför 2017
har Uppsaladistriktet 9 aktiva grupper. Under 2016 har styrelsen, i enlighet med
verksamhetsplanen, testat en ny strategi gällande rekrytering där vi istället för att
arrangera en större rekryteringsträff per termin satsat på flera mindre träffar under
årets gång. Detta i förhoppning om att kunna fånga upp fler intresserade och
markera att det går bra att bli aktiv även mitt under terminens gång. Vi har även
märkt att många nya hittar oss genom Facebook och har därför satsat mer på att
marknadsföra oss där.
Styrelsen har haft som långsiktigt mål att lägga över ansvaret för
rekryteringsträffarna på grupperna och i år har ESK-gruppen, kvinnorättsgruppen,
grupp 197 och grupp 39 hållit i varsin träff. Vi anser att den nya strategin för
rekrytering och marknadsföring har varit framgångsrik och uppmuntrar den nya
styrelsen att fortsätta i samma spår.
Nationella projekt och kampanjer Distriktet har under 2016 arrangerat tre
gemensamma aktioner i och med de nationella kampanjerna. I maj arrangerade
kampanjgruppen en aktion inom kampanjen Stoppa Tortyr där flertalet aktivister
från olika grupper deltog. I augusti samlade aktivister in underskrifter och spred
information om kampanjen Human Rights Are My Pride under festivalen A Walk
In The Park. Sist men inte minst deltog distriktet även i mässan Schysst Jul där vi
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kampanjade för Skriv För Frihet. Utöver detta har grupper även arrangerat egna
aktiviteter. ESK-gruppen har till exempel uppmärksammat internationella dagen
mot dödsstraff, Ottilia Eriksson har föreläst om Amnestys arbete för SSU Uppsala
(Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Uppsala) och kampanjgruppen har
samlat in namnunderskrifter för Skriv För Frihet i Engelska parken.
Till det nationella årsmötet i Halmstad skickade distriktet tre representanter, varav
två styrelsemedlemmar. Endast en ansökte om ekonomiskt bidrag och styrelsen
betalade hälften av dennes boendekostnaden, 600 kr. Enligt verksamhetsplanen
skulle antalet deltagare från distriktet inte understiga 6 personer och vi har således
inte lyckats nå upp till detta mål.
I den nationella MEGA-helgen (aktivistseminarie, verksamhetsmöte,
samordnarträff, ungdomsträff samt möte för distriktsaktiva) deltog sex personer
från distriktet, samtliga var styrelsemedlemmar. Då tre personer deltog i mötet för
distriktsaktiva lyckades vi uppfylla det mål gällande antal deltagande som angivits i
verksamhetsplanen.
Styrelsemedlemmarna Emma Gunnarsson och Katharina Nahlbom har också
deltagit i en utbildning för Stockholms och Uppsalas distriktsstyrelser som hölls i
november.
Lokala aktiviteter och aktioner
Projektet med distriktsmåndagar har försökts
hållas vid liv men på grund av dålig uppslutning lades det på is under höstterminen.
Under vårterminen arrangerades ett distriktsmöte på Fredens Hus där Adam
Sjöborg visade upp sin fotoutställning och berättade om sin reportageresa till Mali.
Då väldigt få aktivister deltog i mötet bestämde styrelsen att höstens distriktsmöte
skulle göras om till en mer informell distriktsträff där innehållet skulle bestämmas
utifrån gruppernas önskemål. Under denna träff, som hölls i oktober, föreläste Tilda
Norsten, anställd på sekretariatet, om flyktingsituationen och Amnestys arbete i
frågan och journalisten Andrés Gómez berättade om situationen och fredsprocessen
i Colombia. Inez Hellström representerade den nationella valberedningen och
talade om deras arbete.
Två gruppsekreterarträffar hölls under året. Vårens möte behandlade ämnen så som
rekrytering, synlighet och kommunikation mellan distriktets grupper. Höstens möte
handlade om gruppers synlighet och innehöll bland annat en utbildning i
användandet av grupphemsidor.
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I vanlig ordning deltog distriktet i Kulturnatten. Nytt för i år var emellertid att varje
grupp ansvarade för bemanningen under varsin timme. Enligt styrelsen fungerade
detta upplägg förvånansvärt bra och ökade antalet deltagande aktivister.
Kulturnatten var även en ekonomisk succé då vi samlade in 8047 kr.
Ett tyst luciatåg planerades att genomföras men på grund av dåligt väder och lågt
deltagande ställdes aktionen in i sista minuten.
Grupp 197 skrev en debattartikel om Colombias fredsprocess som publicerades i
UNT i slutet av året.
Enligt verksamhetsplanen skulle distriktet sträva efter att genomföra minst ett
samarbete med en likasinnad organisation, detta har tyvärr inte blivit av.
Slutkommentar till 2015 års verksamhet
Årsmötet 2016 valde in sex
medlemmar i styrelsen. Då Sara Ohlsson hade andra åtaganden och därför valde att
hoppa av och Ellinor, på grund av utbytesstudier, var frånvarande under hösten
valde styrelsen att välja in Malin Sondell (adjungerade ledamot) under våren och
Kristina Lingman Karlsson (adjungerande suppleant) och Katharina Nahlbom
(adjungerade ledamot) under hösten.
Styrelsen har haft 11 möten under verksamhetsåret. Våra största utmaningar har
rört rekrytering och deltagande i gemensamma aktiviteter. Vi har också ägnat
mycket tid åt att diskutera lokalens låssystem som vi inte anser vara optimalt för
vår verksamhet. Det nuvarande kortsystemet innebär vissa begränsningar för
gruppernas tillgång till lokalen. Ett stort problem är att kort tappas bort och att vi
inte lyckas aktivera gamla kort. För tillfället har vi ett mindre antal aktiva kort än
önskat och vi diskuterar därför möjligheten att installera ett nytt sysstem med både
sekretariatet och diverse låsverkstäder.
Nytt för i år är att Amnesty har haft medlemsvärvare i Uppsala. Detta har ökat vår
synlighet på stan och har haft en positiv inverkan gällande rekrytering. Däremot har
frågan gällande låssystem blivit ännu mer akut då de behövt tillgång till lokalen.
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Inkomna motioner
Inga inkomna motioner
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Valberedningens förslag till årsmötet inför

Verksamhetsår 2017
Styrelsen
Emma Gunnarsson - nyval ordförande tillika distriktsombud
Emma Gunnarsson studerar just nu politices kandidatprogram vid Uppsala Universitet, med
nationalekonomi som huvudämne. Hon har suttit med i Amnestys styrelse under de senaste
två åren, och har främst erfarenhet av aktivitetsfrågor och medlemsfrågor. Detta kommer dels
från styrelsearbetet och dels från hennes arbete i ESK-gruppen, där hon var gruppordförande i
två år. Under kommande år vill Emma förnya distriktsstyrelsens arbetssätt, så att hela
distriktet kan stärkas och utveckla sin verksamhet. Hon vill också förbättra styrelsens
kommunikation till uppsala-aktivisterna, för att stärka samhörighetskänslan och
medlemsdemokratin.
Ellinor Hagman - nyval, vice ordförande tillika distriktsombud
Ellinor gick med i Amnesty för drygt tre år sedan när hon flyttade till Uppsala för att studera
juridik och blev redan efter några månader gruppordförande i ESK-gruppen. Parallellt med
engagemanget i ESK har hon också varit med i juristgruppen. Båda grupperna har till största
del bestått av studenter och därför har det varit ett stort fokus på rekrytering under hennes tid i
Amnesty.
Katharina Nahlbom- nyval, kassör
Katharina har varit aktiv i Amnesty till och från de senaste tio åren. Hon bodde tidigare i
Göteborg, där hon under ett år var jag gruppsekreterare för en grupp som jobbade med fall i
Ryssland. När hon kom till Uppsala för ett år sen gick hon med i grupp 197 som jobbar med
Colombia och Palestina. Katharina har suttit i distriktsstyrelsen sen i höstas.
Till vardags jobbar hon som frilansande översättare från engelska och tyska och som
vikarierande biblioteksassistent. Hon pluggar också spanska på halvtid på universitetet.
Jacqueline Beaulac - omval, ledamot
Jacqueline har varit ledamot i styrelsen under flera år, de senaste fyra åren som
distriktets IT-ansvarig. Hon brukar spela en aktiv roll i distriktets utåtriktade aktiviteter, t.ex.
ljusmanifestationen på Kulturnatten och det årliga tysta Lucia-tåget. Under det
kommande året vill hon fortsätta att utveckla distriktets hemsida, och hjälpa Uppsalas grupper
att få mer synlighet i både den virtuella världen och ute på stan. Vid sidan om sitt
engagemang i Uppsaladistriktet är hon också aktiv medlem i Stockholms Amnestykör.
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Kristina Lingman, nyval, ledamot
Kristina påbörjade sitt amnesty engagemang under 2013 då hon var med och startade upp en
ungdomsgrupp på Amnesty på Katedralskolan. Under året har hon hjälp till i styrelsen med
rekryteringsfrågor. Just nu studerar Kristina franska och är aktiv i kvinnorättsgruppen.
Louise Tegneborg, nyval, ledamot

Louise Tegneborg kommer ursprungligen från Vällingby i Stockholm, och flyttade till
Uppsala hösten 2016 då hon började studera Freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala
universitet. Hon har tidigare arbetat som värvare för bland annat UNHCR i Stockholm och
Green Impact i Sydney. Louise gick med i Amnesty Uppsala hösten 2016 då hon ville lära
sig mer om de ämnen som hon brinner för. Men även för att det kan är ett bra komplement till
sin utbildning. Hon var gruppsekreterare för Kampanjgruppen innan hon gick med i styrelsen.
Hon hoppas kunna bidra med den kunskap som hon får från sin utbildning samtidigt som hon
får mer erfarenhet inom den typ av arbete som hon förhoppningsvis kommer att jobba med i
framtiden!
William Horsefield, nyval, ledamot
I am from the UK, studying the Master Programme in Political Science at Uppsala University.
As part of the ESK Group, I am very interested in economic, social and cultural rights. I am
learning Swedish, and enjoy connecting with people to try to make the world a better place.
My university studies have also involved analysis of social and economic rights, including the
importance of access to decent healthcare, education and housing. In the board, I would be
interested in organizing enjoyable events which help to further the cause of these, as well as
all other, human rights.
Ida Asplund, nyval, suppleant
Närmare presentation kommer på årsmötet
Suhas Singh, nyval suppleant
I am from New Delhi, India, I came to uppsala last year in August to study masters in
sustainable development, my course officially ends in June, but I plan to stay a few months
more after it, I have an experience on 8 years working in the business functions and social
sustainability for some European companies. I wish to take the planning- and coordination
role in the board because I feel I have done it before and can make justice to the job.
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Revisorer:
Jan Svensson - omval
Jan har varit en aktiv medlem i distriktet sedan 1989 och är aktiv i grupp 197. Han har
tidigare varit kassör för distriktet i många år och har en god kännedom om distriktet och dess
ekonomi.
Roland Melin - omval
Roland har varit aktiv i grupp 39 sedan 80-talet och har varit gruppens kassör i många år.

Valberedningen:
Ida Hedqvist
Ida började sin Amnesty resa i Uppsala kvinnorättsgrupp som kassör 2012. Därefter har Ida
haft olika roller inom styrelsen som vice ordförande samt ordförande. Det senaste året har hon
varit aktiv i valberedningen. Till vardags jobbar hon som arbetsledare inom personlig
assistans.
Malin Sondell

Malin började sitt amnesty äventyr i kvinnorättsgruppen och har varit aktiv där i ett flertal år,
och nu senast kommer hon från att ha varit medlemsansvarig i styrelsen. Idag är hon
masterstudent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
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