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Årsmötesprotokoll 

West Pride 
Onsdagen den 31 mars 2022 kl. 17:40-19:20 

Stadsbiblioteket i Göteborg, Hörsalen och digitalt 
 
1. Årsmötets öppnande 

Styrelsens ordförande Petra Johanssons hälsar alla välkomna.  

Petra Johansson förklarar årsmötet öppnat. 

 

2. Val av två justerare tillika rösträknare 
Årsmötet beslutar  

att välja Naida Izic och Annelie Schagerström till justerare samt tillika 

rösträknare. 

 

3.1 Val av mötesordförande 
Årsmötet beslutar  

att välja Mariya Voyvodova till mötesordförande.  

 

3.2 Val av mötessekreterare 
Årsmötet beslutar  
att välja Emma Gunterberg Sachs till mötessekreterare. 

 

 

3.3	Godkännande av dagordning 
Årsmötet beslutar  
att godkänna dagordningen. 
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3.31 Anmälan av övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 
 
4.   Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande 

 Årsmötet beslutar  
att anse årsmötet stadgeenligt utlyst. 

 

5. Fastställande av röstlängd  

Årsmötet beslutar 
att fastställa röstlängden till 38 röstberättigade, se bilaga 1. 

 

6. Adjungeringar 

Årsmötet beslutar 

att adjungera Mariya Voyvodova, Sara Brown, Malin Fallgren, Jonas 

Jonasson, Naida Izic och Emma Gunterberg Sachs. 

 

7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

Richard Brodd föredrar styrelsens verksamhets- och ekonomiska   

berättelse för 2021 och Emma Gunterberg Sachs föredrar 

verksamhetsrappporten. 

 

Årsmötet beslutar  

att lägga styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelser till 

handlingarna med ett tillägg till den ekonomiska berättelsen. West Pride 

minskade det budgeterade underskottet med ungefär en halv miljon 

kronor, fr ett underskott på -1 077 428 kr till ett underskott på  

-503 928 kr. Detta var möjligt då intäkterna ökade.  
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8. Fastställande av balans- och resultaträkning 
Richard Brodd föredrar balans- och resultaträkningen för 2021. 

 
Årsmötet beslutar 
att fastställa balans- och resultaträkningen för 2021. 

att resultatet balanseras i ny räkning för räkenskapsåret 2021. 

 

 

9. Revisorernas berättelse 

Revisorn Jonas Jonasson föredrar revisorernas berättelse. 

 
Årsmötet beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.  

 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Jonas Jonasson föredrar att revisorerna föreslår årsmötet att bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

Årsmötet beslutar 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

 

11. Propositioner 

Klas Nordh föredrar propositionen om val av 2:a vice ordförande. 

35 medlemmar röstar ja till förslaget och 1 medlem röstar nej. 

 

Årsmötet beslutar 
att  göra ett tillägg till stadgarna för i fortsätttingen välja en 2:a vice 

ordförande vid kommande årsmöten.  
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12.  Motioner 
 Patrik Hinnerson, RFSL Göteborg föredrar motion om West Pride senior. 

 

Årsmötet beslutar 
att styrelsen får i uppdrag att komma med ett förslag på West Pride 

Senior inför festivalen 2023 i linje med motionen. 

 

 

 

13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret  
Emma Gunterberg Sachs föredrar verksamhetsplanen. Richard Brodd 

föredrar budget. Carin Malmberg föredrar medlemsavgifter. 

 

 

Årsmötet beslutar  

att fastställa verksamhetsplan och budget för 2022 samt att 

medlemsavgiften ska vara oförändrad för 2022: 50 kr för privatpersoner, 

300 kr för föreningar samt minst 1 000 kr för stödmedlemmar.  

 

 
14. Val av styrelse 

 

Åza Rydberg (sammankallande), Jesper Vestlund och Ann-Marie 

Ekström valberedningen redovisar arbetet fortlöpt. 

 

 
14.1 Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen 

Åza Rydberg från valberedningen föreslår att antalet ledamöter i  

styrelsen ska vara sju (7) och att antalet ersättare ska vara fyra (4).  
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Årsmötet beslutar  
att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 7. 

att antalet ersättare i styrelsen ska vara 4.  

 

14.2 Val av ordförande 

Åza Rydberg föredrar valberedningens förslag och föreslår att  

Ronnie Hallgren väljs till ordförande på 2 år. 

 

Årsmötet beslutar  

att välja Ronnie Hallgren till ordförande på 2 år. 
Valet sker med acklamation. 

 

Ronnie Hallgren presenterar sig själv och tackar för förtroendet. 

 

14.3 Val av vice ordförande 

Åza Rydberg föredrar valberedningens förslag och föreslår att  

Richard Brodd väljs till vice ordförande på 2 år. 

 

Årsmötet beslutar  

att välja Richard Brodd till vice ordförande på 2 år. 
Valet sker med acklamation. 

 

 

14.4 Val av övriga ledamöter 

Åza Rydberg från valberedningen föredrar valberedningens förslag och 

föreslår val av följande personer till ledamöter i styrelsen:  

Ledamot: Carin Malmberg OMVAL 2 ÅR 

Ledamot: Klas Nordh 1 ÅR KVAR 

Ledamot: Agneta Wirén OMVAL 2 ÅR 
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Ledamot: Marcelo Pino Guerrero NYVAL 1 ÅR  

Ledamot: Anna Wallin NYVAL 1 ÅR  

 

Årsmötet beslutar  
att välja Carin Malmberg, Agneta Wirén till ledamöter på  2 år. Och välja 

Marcelo Pino Guerrero och Anna Wallin till ledamöter på 1 år. 

Valet sker med acklamation. 

 
14.5 Val av ersättare 

Åza Rydberg från valberedningen föredrar valberedningens förslag och 

föreslår följande personer till ersättare i styrelsen, i nämnd ordning: 

Ersättare: Marina Fransson OMVAL 1 ÅR 

Ersättare: Fatha Hassan NYVAL 1 ÅR   

Ersättare: Karlotta Backe NYVAL 1 ÅR     

Ersättare: Tanja-Tatiana Lukin NYVAL 1 år    

 

Årsmötet beslutar  

att välja Marina Fransson, Fatha Hassan, Karlotta Backe och Tanja-

Tatiana Lukin. 

Valet sker med acklamation. 

 

Fatha Hassan, Karlotta Backe och Tanja Lukin presenterar sig själva. 

 

Beatrix Marquez önskar bättre skriftlig presentation av valberedningens 

förslag till ledamöter och ersättare i fortsättningen. 

 

15.  Val av revisorer (inklusive auktoriserad) 
Åza Rydberg från valberedningen föredrar valberedningens förslag  

och föreslår att uppdraget som auktoriserad revisor förnyas för Jonas 

Jonasson och att Patrik Nordin väljs till förtroendevald revisor. 
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Jesper Vestlund presenterar Patrik Nordin då han inte kunde närvara.  

 

Årsmötet beslutar  
att förnya Jonas Jonassons uppdrag som auktoriserad revisor och att 

välja Patrik Nordin till förtroendevald revisor. 

 

 
16. Val av valberedare varav en sammankallande 

Klas Nordh föredrar förslagen som inkommit av ny valberedning: Tasso 

Stafilidis (sammankallande), Alexandra Ward-Slotte, Jesper Vestlund, 

Ann-Marie Ekström och Waldermar Wrangel. 

 

Årsmötet beslutar  

att välja Tasso Stafilidis Alexandra Ward-Slotte, Jesper Vestlund, Ann-

Marie Ekström och Waldermar Wrangel. 

 

att välja Tasso Stafilidis till sammankallande för valberedningen.  

 

Tasso Stafilidis föreslår att fastställa det föregående årets 

valberedningen arbetsordning på nytt. 

 

Årsmötet beslutar  

att fastställa den nuvarande arbetsordningen för valberedningen.  

 

 

17. Fastställande av arvodering av styrelsen 
Mariya Voyvodova föredrar förslaget om arvodering och föreslår 

årsmötet att besluta om oförändrade nivåer på arvoden till styrelsen.  
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Årsmötet beslutar 
att arvoderingen ska vara oförändrad i enlighet med 2021-års nivå: 

Ordförande: 2 500 kr per månad, maximalt 25 000 kr per år. 

Vice ordförande: 1 500 kr per månad, maximalt 15 000 kr per år. 

Styrelseledamöter och ersättare: 500 kr per sammanträde de deltar i. 

Sammanträdesarvode utgår ej till ordförande och vice ordföranden. 

 

Inga av styrelsens ledamöter och ersättare deltar i beslutet. 

 

18. Övriga frågor 
Petra Johansson, avgående ordförande för West Pride håller avskedstal. 

Talet följs med avtackningar av avgående förtroendevalda.  

Richard Brodd och Emma Gunterberg Sachs tackar Petra Johansson, 

Tom Andersson, Karin Olofsson, Ida Myhrman för deras insatser inom 

föreningen då dessa avslutar sina förtroendeuppdrag. Även 

valberedningen, Åza Rydberg, Jesper Vestlund, Ann-Marie Ekström och 

Waldemar Wrangel tackas för sina instatser. Mariya Voyvodova tackas 

för hennes insats som orförande för årsmötet. 

 

 

 
19. Årsmötets avslutande 

Mariya Voyvodova tackar årsmötesdeltagarna och förklarar årsmötet 

avslutat. 
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____________________________  
Mariya Voyvodova, årsmötesordförande                       
 
 
 
 
 
_________________________________  
Emma Gunterberg Sachs, årsmötessekreterare  
 
 
 
 
 
_________________________________      
Annelie Schagerström, justerare              
 
 
 
 
 
________________________________ 
Naida Izic, justerare 
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Bilaga 1 
 
Röstlängd årsmöte West Pride 2022-03-31 
 
Agneta Wirén  
Alexandra Ward-Slotte  
Anna Wallin  
AnneMarie Ekström  
Annelie Schagerström  
Beatrix Marquez Lago  
Carin Malmberg  
Carlos Lopez  
Daniella Safakho  
Ellie Monkato  
Eric Lopez  
Fatha Hassan  
Hanna Smedberg Rfsl styrelse göteborg 
Hans Fagerström  
Ida  Myhrman  
Jonna Olling Rfsu Göteborg 
Karin Olofsson   
Karlotta Backe  
Katarina Bäckström  
Katarina Bäckström BeeBar 
Klas Nordh  
Karl Rosenqvist  
Lars Gårdfeldt  
Linus Lind  
Marcelo Pino Guerrero  
Patrik Hinnerson  
Petra Johansson  
Pär Johansson  
Richard Brodd  
Richard  Brodd HBT-liberaler  
Ronnie Hallgren  
Ronny E Johansson  
Tanja Lukin   
Tasso Stafilidis  
Tom Andersson  
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Urban Lane  
Victoria Björnholm  
Åza Rydberg  

 

Anställd personal deltog inte vid omröstningarna på årsmötet.  

 
 
 
 
 
 
 
 


