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SE 111 34 Stockholm 

 

 

Protokoll fört vid föreningen Sveriges 
Kommunikatörers ordinarie föreningsstämma 
den 24 mars 2021 

§1. Stämmans öppnande   
Ordföranden i Föreningen Sveriges Kommunikatörer, Viveka Hirdman-
Ryrberg, hälsade deltagarna välkomna och förklarade föreningsstämman 
öppnad.  
  
§2. Val av ordförande vid stämman  
Valberedningens föredragande, Åsa Barsness, föreslog Viveka Hirdman-
Ryrberg till ordförande vid stämman. Föreningsstämman beslutade att 
välja Viveka Hirdman-Ryrberg.  
  
§3. Val av sekreterare vid stämman  
Åsa Barsness föreslog Elisabeth Thörnsten till sekreterare vid stämman. 
Föreningsstämman beslutade att välja Elisabeth Thörnsten.   
  
§4. Val av två justeringsmän  
Åsa Barsness föreslog Carl-Johan Helgesson och Lars Qvart till 
justeringsmän. Föreningsstämman beslutade att välja Carl-Johan Helgesson 
och Lars Qvart. 
  
§5. Val av två rösträknare  
Åsa Barsness föreslog att välja Anna Borgsten Fingerle och Josephin Tekie till 
rösträknare. Föreningsstämman beslutade att välja Anna Borgsten Fingerle 
och Josephin Tekie. 
  
§6. Godkännande av dagordning  
Det utsända förslaget till dagordning för föreningsstämman godkändes.   
  
§7. Fastställande av röstlängd  
Föreningsstämman fastställde den justerade närvaroförteckningen som 
röstlängd för föreningsstämman. Närvaroförteckningen bifogas 
originalprotokollet.  
  
§8. Beslut om huruvida stämman är stadgeenligt sammankallad  
Föreningens stadgar föreskriver att kallelse till föreningsstämma ska sändas 
senast två veckor innan stämman äger rum. Kallelse till föreningsstämman 
sändes den 10 mars 2021. Föreningsstämman beslutade att förklara sig 
stadgeenligt sammankallad.   
§9. Föredragande av styrelse- och revisionsberättelser  
Till föreningsstämmans behandling förelåg styrelsens årsberättelse, 
konsoliderad resultat- och balansräkning för föreningen samt föreningens 
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revisionsberättelse. För kännedom förelåg även resultat- och balansräkning 
samt revisionsberättelse för bolaget Sveriges Kommunikatörer AB.  
  
VD tillika generalsekreterare Hanna Brogren höll ett anförande över året som 
gått. Ett år som präglats av corona och gett oss många nyord som till exempel 
coronahälsning och tvåmetersregeln. Ett nyinstiftat hederspris tilldelades 
också 14-pressträffen, vår ”dagliga lägerleld” i samband med prisutdelningen 
av Stora Komunikationspriset. Galan för Stora Kommunikationspriset 
genomfördes digitalt, precis som att Sveriges Kommunikatörers kurser och 
seminarier snabbt stöptes om till digitala kurser och webbinarier. 
  
Priset till årets ambassadör delades ut till Emma Ragnarsson, Sveriges 
Kommunikatörer Södra, för sitt initiativ med digitalt ”Kaffesnack” med olika 
teman. 
   
Föreningens lekmannarevisor Bo Sundmark föredrog revisionsberättelsen 
som tillstyrker ansvarsfrihet för föreningens styrelse.   
  
Föreningsstämman beslutade att förklara verksamhetsberättelse, 
konsoliderad resultat- och balansräkning samt revisionsberättelser 
föredragna.  
  
§10. Fastställande av resultat- och balansräkning  
Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 
föreningen samt att årets resultat skulle överföras i ny räkning.  
  
§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som 
revisionsberättelsen omfattar  
Till stämman förelåg revisionsberättelse från föreningens revisorer där 
ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks. För föreningsstämmans kännedom 
förelåg även revisionsberättelsen för föreningens bolag. Även där tillstyrks 
ansvarsfrihet för styrelsen.  
  
Föreningsstämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.  
  
§12. Styrelsens förslag till   
  
Årsavgift 2022   
Styrelsen föreslog en oförändrad årsavgift för år 2021 på 1 150 kronor 
uppdelad i en medlemsavgift (150 kronor) och en serviceavgift (1 000 kronor 
+ moms).  
  
Föreningsstämman beslutade om oförändrad årsavgift enligt styrelsens 
förslag.  
§13. Motioner till stämman  
  
Ingen motion har inkommit.   
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Valberedningens förslag  
  
Valberedningens sammankallande Åsa Barsness redovisade vilka som ingått i 
valberedningen, hur arbetet organiserats och genomförts och föredrog 
därefter valberedningens förslag.  
  
§14. Val av föreningsordförande  
  
Valberedningens sammankallande föreslog omval av Viveka Hirdman-
Ryrberg till föreningsordförande. Föreningsstämman beslutade enligt 
valberedningens förslag.  
  
§15. Val av styrelseledamöter  
  
Valberedningens sammankallande föreslog nyval av ledamöterna Erik Modig 
och Linda Malmgren på två år.  
 
För omval på två år föreslogs Katarina Winell, Ulrica Lilja, Erik Ljungberg, 
Jacob Broberg samt Marie Lindström. Dessutom föreslog omval på ett år av 
Therese Bohlin, Johan Ljungqvist, Mårten Lyth och Viktor Wallström. 
 
 
Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.  
 
Charlotte Simonsson och Erik Lagersten lämnar styrelsen och tackades av 
styrelseordföranden för allt de har tillfört styrelsearbetet med sina olika 
perspektiv. Charlotte Simonsson med det akademiska forskningsperspektivet 
och Erik Lagersten med sin långa bakgrund från olika 
kommunikationsarbeten inom offentlig sektor. 
  
§16. Val av revisorer och revisorssuppleanter  
Valberedningen föreslog omval av Kenneth Wall samt Bo 
Sundmark som föreningens lekmannarevisorer fram till 2022 års ordinarie 
föreningsstämma.  
  
Valberedningen föreslog omval av Ylva Linde samt nyval av Beata Stigmarker 
som revisorssuppleanter fram till 2022 års föreningsstämma.  
  
Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.  

  
§17. Val av ledamöter i valberedningen  
Valberedningen föreslog omval av Åsa Barsness, Viktoria 
Bergman, Boo Ehlin, Annika Sjöberg samt Gisela Lindstrand som ledamöter i 
valberedningen fram till 2022 års ordinarie föreningsstämma, med Åsa 
Barsness som sammankallande.  
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Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.  
  
§18. Val av representanter till Sveriges Kommunikatörer AB:s 
bolagsstämma år 2021.   
Valberedningen föreslog omval av Andris Zvejnieks och nyval av Ann 
Jönsson Lindström, som ordinarie representanter till 2021 års 
bolagsstämma i Sveriges Kommunikatörer AB. Helena Nilsson och Annika af 
Trolle föreslogs som suppleanter.  
  
Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.  
  
§19. Övriga ärenden   
  
Inga övriga ärenden. 
  
Därefter avslutade föreningsstämmans ordförande 2021 års ordinarie 
föreningsstämma.  
  
Vid protokollet:  
  
 

  
  
Elisabeth Thörnsten 

  
 

Justeras:  
  
 
 
 
 
Carl-Johan Helgesson    Lars Qvart 

  
 

  
  

  
Bilagor till protokollets original:  
  

1. Årsberättelse 2020 med årsredovisningar  
2. Revisionsberättelse Föreningen Sveriges Kommunikatörer 2020  
3. Revisionsberättelse Sveriges Kommunikatörer AB 2020 
4. Styrelsens förslag till årsavgift 2022  
5. Valberedningens förslag   
6. Närvarolista vid föreningsstämman  

 

 


