
Protokoll fört vid Svenska IFYE-klubbens årsmöte den 1 oktober 2022 på 

Fridhems vandrarhem i Vännäs. 

Närvarande: 43 medlemmar. 

1.  Ordförande Kristina Karlsson hälsar alla välkomna till det 70e årsmötet för Svenska IFYE-

klubben och förklarar årsmötet öppnat. 

2.  Till ordförande för årsmötet väljs Ann-Britt Karlsson och Birgitta Sigfridsson väljs till 

sekreterare för mötet  

3.  Lena Nilsson och Bibbi Anderson väljs att justera protokollet. 

4.  Hälsningar till mötet framförs från följande icke närvarande medlemmar:  

Marianne Berggren, Arne och Helena Jönhill, Inga-Lill och Sixten Eriksson, Nils Martin 

och Wieslawa Andersson, Marianne och Nils Svensson, Kerstin och Eskil Nilsson, Ann-

Marie och Stigh Tegeborn, Louise Berglund samt Helena Kåring. 

5.  Beslutas att fastställa röstlängden mera exakt vid behov.  

6.  Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 

7.  Kristina Karlsson meddelar att information om årsmötet har delgetts genom nyhetsbrev 

och mail till medlemmarna, vid den europeiska konferensen i Finland, i inbjudan via mail 

samt via Facebook den 20 augusti. Beslutas att årsmötets har varit behörigt utlyst. 

8.  Föregående årsmötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna. 

9. Styrelsens årsberättelse gås igenom med rättelse av antalet årliga medlemmar som är 7. 

I övrigt kan nämnas att på grund av pandemin har tyvärr inget utbyte kunnat ske, att 5 

styrelsemöten har genomförts och att höstmötet på Tånga hed samlade 30 deltagare.  

Se bilaga 1. 

 Kassör Jörgen Andersson redogör för den ekonomiska redovisningen, se bilaga 2, som 

visar ett underskott på 11 951:57 kr.  

10. Enligt revisionsberättelsen som delges av Lennart Lindqvist, se bilaga 3, har 

räkenskaperna visat sig vara i god ordning. Årsbokslutet ger en rättvisande bild av 

resultat och ekonomisk ställning och verksamheten har bedrivits enligt föreningens 

stadgar och riktlinjer från senaste årsmötet. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

11. Balansräkningen som visar att föreningens kapital är 213 746:46 kr fastställs. 

12. Beslutas att bevilja styrelsen ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

  



13. Behandling av styrelsens förslag till arbetsprogram 2022 – 2023. Kristina Karlsson 

redovisar styrelsens förslag på verksamhet för kommande år enligt följande:  

• Skicka nyhetsbrev till alla IFYE:s fyra gånger per år 

• Arrangera regionträffar – (kontaktpersonerna och styrelsen) – utskick till 

regionansvariga 

• Arrangera träff för yngre IFYEs 

• In- och utreses kurs – 2023, alternativ via Teams 

• Ansvara för värdfamiljer – (här kan kontaktpersonerna bidra) – även 4H medverkar att skaffa, 

göra film om att vara värdfamilj 

• Göra schema för förflyttning mellan värdfamiljer 

• Ta reda på fonder att söka bidrag – söka fonder. Även lokala t.ex. banker, föreningar 

• Utveckla samarbetet med 4H 

• Synas och informera om IFYE på 4H-arrangemang – styrelsen och kontaktpersonerna 

• Ha minst ett fysiskt möte med 4H 

• Utse faddrar för utresande IFYE 

• Erbjuda samverkan med JUF och FSU 

• Hålla medlemsregistret uppdaterat 

• Hålla tanken om rotation på styrelsen aktuell 

• Hålla årscykeln aktuell 

• Leta upp historiska dokument om IFYE-klubben 

• Jobba vidare med nomineringsförslaget 

Förslaget fastställs av årsmötet. 

14. Behandling av inkomna motioner och förslag från medlemmar. Tomas Gunnarson 

föreslår att kontaktpersonerna uppmanas att ta kontakt med 4H-gårdar för att stimulera 

ledare att söka IFYE. Kristina kommenterar att det är något för styrelsen att arbeta 

vidare med. Förslaget tillstyrks av årsmötet. 

15. Behandling av styrelsens förslag – Europeisk konferens i Sverige 2027. Beslutas att 

tillstyrka styrelsens förslag om att ansöka om att få anordna den Europeiska IFYE-

konferensen i Sverige år 2027. 

16. Fastställande av budget med särskilt beslut om medlemsavgifter, reseersättningar och 

ersättningar för telefon och porto för styrelsen ledamöter. Beslutas att anta föreslagen 

budget innebärande ett underskott på 14 800 kr se bilaga 4. Medlemsavgifterna 

fastställs att vara 130 kr för årligt och 1300 kr för ständigt medlemskap. Reseersättning 

utgår med den skattefria delen, för närvarande 18.50 kr/mil, och telefon och porto 

enligt faktiska kostnader.  

17. Kristina Karlsson, Halland, väljs med acklamation till ordförande i styrelsen för 1 år  

18. Jörgen Andersson, Halland, och Gunnar Forsgren, Västerbotten, väljs som ledamöter för 

2 år. 

 Som ersättare för 1 år väljs Sara Lagerstedt, Halland, Fanny Larsson-Auna, Norrbotten, 

och Tomas Johansson, Kronoberg. 

  



19. Till revisorer och ersättare väljs 

Lennart Lindqvist, Stockholm, med Åsa Wärlinder, Stockholm, som personlig ersättare 

och 

Ann-Britt Karlsson, Skåne med Lena Nilsson, Halland, Som personlig ersättare 

20.Följande väljs som kontaktpersoner i respektive region:  

Blekinge   Anna Persson 
Gotland   Marie Johansson 
Halland   Jörgen Andersson 
Jämtland  styrelsen tillfrågar Anita Andersson 
Jönköpings län  Birgitta Sigfridsson  
Kalmar län  Catharina Jonsson 
Kronobergslän  Tomas Johansson 
Skåne    Ann-Britt Karlsson 
Stockholm  Fia Ihrfors 
Sörmland  Marianne Revai Karlsson 
Uppsala   Jenny Pettersson 
Västerbotten  Gunnar Forsgren  
Västernorrland  Ann-Charlott Öhman 
Västra Götaland  Tobias Hedin 

b.  Till internationell kontaktperson och ersättare väljs Maria Mårdh, ordinarie  

med Jörgen Andersson som ersättare 

21. Till arkivansvarig väljs Kristina Karlsson, Halland.  

22. Till valberedning väljs Tomas Gunnarsson, sammankallande, Anders Rehn och Marianne 

Revai Karlsson.  

23. Följande väljs in som nya medlemmar: Jan Johansen och Els Sliepen, båda IFYE:s med 

ursprung Nederländerna samt Knud Herrem Vognhild, IFYE från Norge. 

24.Övriga ärenden.  

a. Rapport från Framtidsgruppen: Framtidsgruppens förslag är att styrelsen arbetar 

vidare med att bredda underlaget för den som kan söka som IFYE. 

b. Rapport från europeiska årsmötet. Rapport ges av Jörgen Andersson som informerar 

om beslut om stadgeändring, vilket innebär att även kortare utbyten accepteras, samt 

beslut om att ge ett lån till Österrike på 5500 CHF inför världskonferensen 2023. 

c. Nästa årsmöte. Gotlands IFYE:s inbjuder till nästa årsmöte. 

d. Rekrytering av värdfamiljer 2023. Kristina vädjar till alla att hjälpa till att hitta 

värdfamiljer till kommande års IFYEs. Möjlighet ges för alla närvarande att anmäla 

intresse att bli värdfamilj.  

  



25. Mötesordförande Ann-Britt Karlsson överlämnar klubban till föreningens ordförande 

Kristina Karlsson som tackar presidiet och avslutar årsmötet.  

 

Vid protokollet dag som ovan 

_______________________________  ________________________________ 

Birgitta Sigfridsson, sekreterare  Ann-Britt Karlsson, ordförande 

 

Justeras:  

_______________________________  ________________________________ 

Lena Nilsson    Bibbi Anderson 


