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Protokoll fört vid Svenska IFYE-klubbens 69:e årsmöte den 17 oktober 
2021 på Tånga Hed, Vårgårda, Västra Götaland 
 

§ 1. Mötets öppnande   
Ordförande Marianne Revai Karlsson hälsade alla välkomna till IFYE-klubbens 
årsmöte. 26 medlemmar var närvarande. 
 
§ 2. Hälsningar till mötet   
Många hälsningar från IFYEs från när och fjärran hade kommit till mötet. En tyst minut 
hölls för avlidna IFYEs.  
 
§ 3. Val av mötesordförande 

Till ordförande för mötet valdes Ann-Britt Karlsson, Skåne  
 
§ 4. Val av mötessekreterare 

Till sekreterare för mötet valdes Inga-Lill Eriksson, Uppsala. 
 
§ 5. Val av protokolljusterare   
Lena Nilsson och Kristina Karlsson båda Halland valdes att justera dagens 
protokoll.   
 
§ 6. Fastställande av röstlängd   
Årsmötet beslöt att skjuta upp fastställande av röstlängd tills dess behov 
förelåg.  
 
§ 7. Fastställande av föredragningslista   
Med ett tillägg om att under övriga ärenden diskutera framtiden, 
godkändes föredragningslistan. 
 
§ 8. Mötets utlysande   
Karl-Eric Nilsson berättade att information om årsmötet har skickats via e-post 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. Detta 
lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 10. Verksamhetsberättelse   
Verksamhetsberättelsen 2020-21 föredrogs av ordföranden och lades med 
godkännande till handlingarna. Bilaga 1   
 
§ 11. Genomgång av föreningens räkenskaper 2020/2021  
Kassör Jörgen Andersson och revisor Karl-Eric Nilsson redogjorde för verksamhetsårets 
räkenskaper. Årets resultat visar ett överskott på 2014:55 kr. Bilaga 2 
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§ 12. Fastställande av balansräkning   
Balansräkningen för verksamhetsåret 2020/2021 visar en omfattning på 225 698:03 kr. 
Denna godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 2  
 
§ 13. Revisorernas berättelse   
Revisor Karl-Eric Nilsson redogjorde för och läste upp revisorernas berättelse, vilken lades 
till handlingarna. Bilaga 3  
 
§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter   
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret.   
 
§ 15. Nya medlemmar   
Anne-Marie Aeberhard, Kronoberg antogs som ny medlem och hälsades välkommen.   
 
§ 16. Verksamhetsplan 2021/2022 
Marianne Revai Karlsson presenterade verksamhetsplanen.  
 
§ 17. Behandling av inkomna motioner och förslag från medlemmar 

Inga motioner eller förslag hade inkommit.   
 
§ 18. Behandling styrelsens förslag   
Den framlagda verksamhetsplanen diskuterades och godkändes. Bilaga 4 
Bl.a. Öka informationen till medlemmarna, in- och utresekurs, schema för IFYE förflyttning 
mellan värdfamiljer, utse faddrar till IFYEs under första året, öka samarbetet med JUF och 
FSU, hålla hemsidan levande mm. 
  
§ 19. Fastställande av budget och medlemsavgifter, reseersättning, telefon och porto 
för styrelsen 

a. Budgeten för verksamhetsåret 2021-09-01-2022-08-31 godkändes enligt styrelsens 
förslag med ett underskott på 14 300 kr. Bilaga 5 

 
b. Medlemsavgifter. Svenska IFYE-klubben oförändrad: 130 kr för årlig medlem och       
1300 kronor för ständig medlem. Medlemsavgift till Europeiska IFYE-klubben betalas 
direkt till dess kassör. 
 
c. Reseersättning för styrelsen är budgeterad till 18,50 kr/mil alt. kollektivtrafik.  
d. Telefon och porto. Ersätter faktiska kostnader. 
 
§ 20. Val av ordförande fram till nästa årsmöte   
Till ordförande nyvaldes med acklamation Kristina Karlsson, Halland. Marianne Revai 
Karlsson hade avsagt sig uppdraget.  
 
§ 21. Val av styrelseledamöter  
Till styrelseledamöter på två år valdes följande: 
Fia Ihrfors, Stockholm omval 
Karl-Eric Nilsson, Västergötland nyval 
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Anne-Marie Aaberhard, Kronoberg nyval 
 

Gunnar Forsgren, Västerbotten fyllnadsval på ett år efter Eva Grahn som avsagt sig 

Jörgen Andersson, Halland har ett år kvar av sin period. 
 
§ 22. Val av ersättare på ett år   
Till ersättare valdes att kallas i följande ordning: 
Ella Lie Jennersjö, Stockholm omval 
Sara Lagerstedt, Halland omval 
Fanny Larsson-Auna, Piteå omval 
  

§ 23. Val av revisorer och personlig ersättare på ett år   
Till ordinarie revisorer på ett år valdes:   
Lennart Lindqvist, Stockholm. nyval med Åsa Wärlinder, Stockholm omval som personlig 
ersättare 

Ann-Britt Karlsson, Skåne, nyval med Eskil Nilsson, Kronoberg som personlig ersättare   
 
§ 24. Val av internationell kontaktperson och ersättare 

Jörgen Andersson, Halland nyvaldes som ordinarie internationell kontaktperson och 
Maria Mårdh, Kronoberg, omvaldes som ersättare. 

 

§ 25. Val av valberedning och sammankallande   
Tomas Gunnarsson, Halland och Anders Rehn, Södermanland nyvaldes som 
valberedning med Tomas som sammankallande.  Valberedningen fick möjlighet att 
adjungera ytterligare en ledamot. 
 
§ 26. Nästa årsmöte   
Gunnar Forsgren bjöd in till Västerbotten för IFYE- årsmötet 2022. Sven-Olof Birgersson 
framförde en önskan om att någon skulle kunna anordna en gemensam resa upp genom 
landet till årsmötet. 
 
§ 27. Övriga ärenden 
a. 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 Helena Kåring 

Jämtland Anita 
Andersson 

Halland Jörgen Andersson 

Uppsala Inga-Lill 
Eriksson 

Stockholm Fia Ihrfors 
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Blekinge Anna 
Persson 

Västra Götaland Karl-Eric Nilsson 

Skåne Ann-Britt 
Karlsson 

Sörmland/Östergötland/  Örebro Marianne 
Revai  Karlsson 

 
b. Rapport om europeiska årsmöten   
Det planerade årsmötet i England kunde inte heller i år genomföras pga. Corona 
pandemin. Så sittande styrelse sitter kvar enl. digitalt beslut.   
 
Kommande konferenser är planerade enligt nedan: 
Finland  2022-07-16--23 

Österrike  2023 europeisk och världs 2023- 07-08--15 

Tyskland  2024-07-27--03-08 i Cloppenburg 

Wales  2025 

Estland  2026 
 
c. Europeisk konferens i Sverige 2027? 
På grund av Coronapandemin ströks Sverige som värd 2021. Gruppen som förberett denna 
konferens på Ingelstads naturbruksgymnasium var Marianne och Nils Svensson, Anna 
Persson, Berit Nodmar och Maria Mårdh. Marianne Svensson rapporterade kort om 
planerna då. De är inte beredda att ställa upp som planeringsgrupp om sex år i Sverige 2027. 
Gruppen avtackades för allt nedlagt arbete. 
Uppdrogs åt styrelsen att arbeta vidare med frågan.  
 
d. Rapport från Framtidsgruppen. 
På förra årsmötet valdes en framtidsgrupp med Annemarie Aeberhard, Nils Svensson och 
Ann-Britt Karlsson som sammankallande. Deras uppdrag är att ge förslag på ytterligare 
föreningar/organisationer som kan erbjudas IFYE-utbytet. De rapporterar till styrelsen 
efterhand och till nästa årsmöte med ett konkret förslag. 
 
e. Rapport från gruppen för medlemsregistret.   

 Karl-Eric Nilsson, Kristina Karlsson och Jörgen Andersson fortsätter att uppdatera 
medlemsregistret och uppmanar alla att meddela in ändringar av sina kontaktuppgifter (och 
andras som de känner till)  
 
f. 75 år av IFYE-utbyte. 
Fråga från Tomas Gunnarsson på förra årsmötet om att uppmärksamma 75-årsjubileet av 
IFYE utbytet på europeiska konferensen 2023. Det har ännu inte kommit någon respons för 
detta. Nu är det för sent att göra något enl. Tomas. 
 
g. Jubilarer. 
I år uppmärksammades följande Jubilarer som deltog på vårt årsmöte: Ingrid Johansson, 
Hallsberg och Inga-Lill Eriksson, Uppsala som var IFYEs till USA 1961 alltså 60 år som IFYEs. 
1971 var Monika Mårtensson, IFYE till England, Wales, Skottland och Helena Lindqvist från 
Finland till USA för 50 år sedan. 1991 var Maria Mårdh IFYE till USA för30 år sedan. 
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Årsmötet uttalade en önskan om att på kommande årsmöten uppmärksamma IFYEs som 
varit ute för 5 år sedan, 10 år osv. Detta uppdrogs åt styrelsen. 
 
h. Arkivet 
Uppdrogs åt styrelsen att efterforska var historiska dokument om IFYE-klubben kan finnas 
och var och hur de ska samlas och bevaras. 

 

§ 28. Mötets avslutande   
 
Avtackningar: 
. Mötesordförande Ann-Britt Karlsson tackade styrelsen för deras arbete under det 
gångna året och tackade alla för ett engagerat deltagande under mötet och överlämnade 
klubban till den nyvalda ordföranden Kristina Karlsson. 
. Fia Ihrfors tackade den avgående ordföranden för förtjänstfullt arbete under åren i 
klubbens styrelse och överlämnade en present. 
.  Kristina avtackade med presenter den avgående styrelseledamoten Karin Hammarström 
för förtjänstfullt arbete i styrelsen.  
. Karl-Eric Nilsson avtackades för de många åren som revisor och Margareta Åkesson 
avtackades som revisorsersättare. 
. Internationell kontaktpersonen Berit Nodmar avtackades. 
. Valberedningen Birgitta Sigfridsson och Eva Grahn avtackades. 
. Anita Andersson, Jämtland fick en sen present som tack för allt sitt engagemang kring 
årsmötet i Jämtland och alla sina insatser för inkommande IFYEs. 
. Presidiet Ann-Britt Karlsson och Inga-Lill Eriksson avtackades.  
. Kommittén Karl-Eric Nilsson, Monika Mårtensson, Louise (Lollo) Berglund och Margareta 
Åkesson avtackades för den välordnade och intressanta höstträffen och för 
årsmötesarrangemanget. 
  
Därefter förklarade Kristina årsmötet för avslutat.   
 
Vid protokollet   
 
Inga-Lill Eriksson, sekreterare   
 
Justeras 

 
 
Ann-Britt Karlsson  Lena Nilsson  Kristina Karlsson 

Ordförande   Justerare  Justerare 


