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Protokoll fört vid Svenska IFYE-klubbens 68:e årsmöte den 4 oktober 2020, på Kåranäs 

Semesterby i Kronobergs län. 

§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande Marianne Revai Karlsson hälsade alla välkomna till IFYE-klubbens årsmöte. 34 

medlemmar var närvarande. 

 § 2. Hälsningar till mötet  

Många hälsningar från IFYEs från när och fjärran hade kommit till mötet. En tyst minut för 

avlidna. 

§ 3. Val av mötesordförande 

 Till ordförande för mötet valdes Sven-Olof Birgerson.  

§ 4. Val av mötessekreterare 

 Till sekreterare för mötet valdes Gunnar Forsgren. 

§ 5. Val av protokolljusterare  

Kristina Karlsson och Monika Mårtensson valdes att justera dagens protokoll.  

§ 6. Fastställande av röstlängd  

Årsmötet beslöt att skjuta upp fastställande av röstlängd tills dess behov uppstår. 

 § 7. Fastställande av föredragningslista  

Med ett tillägg om att under övriga ärenden diskutera framtiden, godkändes 

föredragningslistan. 

§ 8. Mötets utlysande  

Kassören Jörgen Andersson berättade att information om årsmötet har skickats via e-post till 

till 150 adresser ca två månader innan årsmötet, och annonserats på Facebook. Mötet 

förklarades behörigt utlyst. 

 § 9. Föregående årsmötesprotokoll  

Ordföranden föredrog de viktigaste punkterna i föregående årsmötesprotokoll, som med 

godkännande lades till handlingarna. 

 § 10. Verksamhetsberättelse  

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden och lades med godkännande till 

handlingarna.  

§ 11. Genomgång av föreningens räkenskaper 2019/2020  

Revisor Karl-Eric Nilsson redogjorde för verksamhetsårets räkenskaper. Årets resultat visar 

ett underskott på 6896,91kr.  
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§ 12. Fastställande av balansräkning  

Balansräkningen för verksamhetsåret 2019/2020 fastställdes.  

§ 13. Revisorernas berättelse  

Revisor Karl-Eric Nilsson redogjorde för och läste upp revisorernas berättelse, vilken lades till 

handlingarna.  

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

§ 15. Nya medlemmar  

Inga nya medlemmar antogs då ingen reste pga. corona.  

§ 16. Verksamhetsplan 2020/2021  

Styrelsen kommer att öka informationen till medlemmarna och arrangera regionsträffar.  

Ordna in och utresekurser - Ansvara för värdfamiljer   

Göra scheman för IFYE förflyttning mellan värdfamiljerna 

Ta reda på fonder och att söka bidrag – Arrangera träffar för yngre IFYE 

Synas och informera om IFYE på 4H arrangemang 

Ha fysiska styrelsemöten – Öka samarbetet med JUF och FSU 

Utse faddrar för utresande IFYE under första året – Få igång rotationen i styrelsen 

Utse en grupp som förbättrar medlemsregistret. 

§ 17. Behandling av inkomna motioner och förslag från medlemmar  

Inga motioner eller förslag hade inkommit.  

§ 18. Behandling av styrelsens förslag  

a. Roterande styrelse regionvis. Detta för att minimera resekostnader till 

styrelsemöten.  

Då detta ansågs svårt att genomföra, föreslog årsmötet att styrelseledamöterna 

använder sin rätt till reseersättning. Även om det innebär ökade kostnader.  

     b. Tillsättning av grupp för medlemsregistret.  

      Karl Erik Nilsson och Kristina Karlsson bildar en grupp tillsammans med Jörgen Andersson      

för att uppdatera medlemsregistret.  
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§ 19. Fastställande av budget och medlemsavgifter, reseersättning, telefon och porto för 

styrelsen  

 

a. Budgeten för verksamhetsåret 2020-09-01—2021-08-31 godkändes enligt styrelsens 

förslag. 

b. Medlemsavgifter. Svenska IFYE-klubben: 130 kr för årlig medlem och 1 300 kronor för 

ständig medlem.  

c. Reseersättning för styrelsen är budgeterad till 18,50 kr/mil alt. kollektivtrafik.  Stämman 

beslutade enligt ovan. 

 § 20. Val av ordförande fram till nästa årsmöte  

Till ordförande omvaldes Marianne Revai Karlsson, Katrineholm.  

§ 21. Val av styrelseledamöter på två år 

Jörgen Andersson, Halland omval 

En plats vakant tills vidare med hopp om att adjungera någon under året 

 Fia Ihrfors, Stockholm och Karin Hammarström, Stockholm har ett år kvar av sin period. 

 § 22. Val av suppleanter på ett år  

Till ersättare att kallas i följande ordning valdes 

Ella Lie Jennersjö, Stockholm omval 

Fanny Larsson-Auna, Piteå omval 

 Sara Lagerstedt, Halland omval  

§ 23. Val av revisorer och ersättare  

Till ordinarie revisorer valdes:  

Karl-Eric Nilsson, Älvsborg omval 

Margaretha Åkesson, Skaraborg omval  

 

Till personliga ersättare valdes:  

Åsa Wärlinder, Stockholm omval (till Karl-Erik) 

Eskil Nilsson, Kronoberg omval (till Margaretha) 

§ 24. Val av internationell kontaktperson och ersättare  

Berit Nodmar, Kronoberg omvaldes som ordinarie internationell kontaktperson och Maria 

Mårdh, Kronoberg, som ersättare 0mval 
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§ 25. Val av valberedning och sammankallande  

Birgitta Sigfridsson, Jönköping omval och Eva Grahn Uppsala nyval med Birgitta som 

sammankallande.  

§ 26. Nästa årsmöte  

Karl-Erik bjöd in till Älvsborg för IFYE- årsmöte 2021. 

§ 27. Val av kontaktpersoner i regioner  

Kontaktpersonerna i regionerna ska kunna fungera som en kontakt i samband med att 

värdfamiljer söks för inkommande IFYEs och även bistå med ”rekrytering” av sökande till det 

svenska IFYE-utbytet.  

Mötet beslöt att utse följande kontaktpersoner:  

Västerbotten Gunnar Forsgren Småland David Andersson 

Västernorrland Lotta Öhman Gotland Helen Kåhring 

Jämtland Anita Andersson Halland Jörgen Andersson 

Uppsala Inga-Lill Eriksson Stockholm Fia Ihrfors 

Blekinge Anna Persson Västra Götaland Karl-Eric Nilsson 

Skåne Ann-Britt Karlsson Sörmland/Östergötland/ 
Örebro 

Marianne Revai 
Karlsson  
 

 

§ 28. Rapport från europeiska årsmötet  

Inget officiellt årsmöte har genomförts pga corona, så sittande styrelse sitter kvar. 

Kommande konferenser är planerade enligt nedan. 

England 2021 

Finland 2022 

Österrike 2023 (världskonferens) 

Tyskland 2024  

Wales 2025 

Estland 2026 

Då vi avstod 2021 konstaterar mötet att vi inte finns med längre. Beslöts att inte ansöka om 

att ordna framtida årsmöte. 

Fråga från Thomas Gunnarsson om att uppmärksamma 75-årsjubileet av IFYE utbytet. Anna 

och Berit får uppdraget att fråga Österrikes IFYE om det kommer att uppmärksammas på 

konferensen 2023. 

Birgitta lyfte frågan om att ytterligare utöka basen för rekryteringen av sökanden till IFYE-

utbytet. 
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En framtidsgrupp valdes med Annemarie Aeberhard, Nils Svensson och Ann-Britt Karlsson. 

Deras uppdrag är att ge förslag på ytterligare föreningar/organisationer som kan erbjudas 

IFYE-utbytet. De rapporterar till styrelsen och till nästa årsmöte. Sammankallande är Ann-

Britt. 

 

§ 28. Mötets avslutande  

Mötesordförande Sven-Olof Birgerson tackade styrelsen för deras arbete under det gångna 

året och tackade alla för ett engagerat deltagande under mötet och överlämnade klubban till 

ordförande Marianne Revai Karlsson, som förklarade årsmötet avslutat.  

 

 

 

Vid protokollet  

_________________________ 

Gunnar Forsgren sekreterare  

 

Justeras 

__________________________ _______________________________ 

 Kristina Karlsson    Monika Mårtensson  


