
Årsmötesbeslut 2019 Styrelsen föreslås besluta (det styrelsen beslutar förs in i öppna beslut)
§ 36. Motion: Om stadgeändringsförslag gällande begränsa antalet gånger samma revisor 
kan omväljas 
Årsmötet beslutar 

att ändra § 7.5 punkten om val av revisorer samt § 7.7 i sektionens stadgar så att de får följande 
lydelse 
7.5 
● val av revisorer för sektionen respektive Amnestyfonden: 
a) en ordinarie, som ska vara auktoriserad revisor, för en tid av ett år 
b) en suppleant, som ska vara auktoriserad revisor, för en tid av ett år 

7.7 
        Förtroendevalda i ett organ som väljs av årsmötet (sektionens styrelse, 
        Granskningskommittén och valberedningen) ska vara medlemmar i svenska sektionen av 
        Amnesty International. Revisorerna och förtroendevalda får maximalt tjänstgöra i en 
        sammanhängande period av sex år. Därefter måste ett uppehåll göras på minst två år för att 
        kunna omväljas till samma organ. Vid val av ordförande och kassör gäller dock en 
        sammanhängande mandatperiod i styrelsen om totalt åtta år, varav maximalt sex år som 
        ordförande eller kassör. 

att som övergångsregel inte inräkna tjänstgöringsår som gjorts före 2016. 

Årsmötesbeslut 2019 § 36. Motion: Om stadgeändringsförslag gällande begränsa antalet gånger 
samma revisor kan omväljas

Årsmötesbeslutet är genomfört. 

§ 37. Motion: Om tillägg i sektionens stadgar gällande kostnadsfritt medlemskap för unga
Årsmötet beslutar 

att i stadgarna under punkt 9.2 lägga till “eller registrerat sig som ungdomsmedlem”. 

Årsmötesbeslut 2019 § 37. Motion: Om tillägg i sektionens stadgar gällande kostnadsfritt medlemskap 
för unga

Årsmötesbeslutet är genomfört. 

§ 38. Motion: Om tillägg i sektionens stadgar gällande införandet av en 
beredningskommitté
Årsmötet beslutar   

att i sektionens stadgar under punkt 7.4 lägga till “beredningskommitténs rapport om det 
föregående årets verksamhet”.

att i sektionens stadgar under punkt 7.5 lägga till “val av beredningskommitté: a) tre ordinarie 
ledamöter för en tid av två år med val av två ena året och en det andra året, b) en suppleant för 
en tid av ett år”.

att i sektionens stadgar under punkt 7.7 lägga till “Beredningskommittén”. 

Årsmötesbeslut 2019 § 38. Motion: Om tillägg i sektionens stadgar gällande införandet av en 
beredningskommitté

Årsmötesbeslutet är genomfört. 



§ 39. Förslag: Om direktiv för beredningskommittén (BK)
Årsmötet beslutar 

att ändra följande mening under direktivets rubrik arbetsrutin punkt 3 “återrapportera till 
förslagsställaren hur frågan bör hanteras”;

att med ovanstående ändring anta direktivet för beredningskommittén.

Årsmötesbeslut 2019 § 39. Förslag: Om direktiv för beredningskommittén (BK)

Årsmötesbeslutet är genomfört. 

§ 40. Förslag: Om ramverk för jämlikhetspolicy
Årsmötet beslutar 

att  uppdra åt styrelsen att ta fram en jämlikhetspolicy utifrån följande centrala principer: 
Alla människors lika värde
Vi ska ha ett intersektionellt perspektiv och utgå ifrån maktanalys
Vi ska präglas av tillgänglighet, inkludering och respekt
Vi har alla ett ansvar
Vi ska bedriva ett målmedvetet arbete

att jämlikhetspolicyn ersätter den nuvarande mångfaldspolicyn.

Årsmötesbeslut 2019 § 40. Förslag: Om ramverk för jämlikhetspolicy

Årsmötesbeslutet är genomfört. 

§ 41. Motion: Om inkludering av en ung representant i Amnesty Sveriges valberedning 
Årsmötet beslutar 

att uppdra sektionsstyrelsen att omformulera valberedningens valberednings riktlinjer till att 
inkludera en ung medlem i nomineringen till valberedningen och att rapportera tillbaka till årsmötet 
2020.

Årsmötesbeslut 2019 § 41. Motion: Om inkludering av en ung representant i Amnesty Sveriges 
valberedning 

Styrelsen föreslås besluta

att ge sekretariatet i uppdrag att omformulera valberedningens valberednings riktlinjer till att inkludera 
en ung medlem i nomineringen till valberedningen och att återrapportera till styrelsens oktobermöte 
2019.

att ge sekretariatet i uppdrag att informera valberedningens valberedning som väljs i oktober 2019 om 
de nya riktlinjerna. 

§ 42. Motion: Om policy för boendekostnader under aktivistevenemang
Årsmötet beslutar

att sektionsstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för boendekostnader för aktivistevenemang;
att ge sektionsstyrelsen i uppdrag att se över miljöpolicyn så att den är kompatibel med riktlinjer 
för boendekostnader för aktivistevenemang;
att sektionsstyrelsen får i uppdrag att öka transparensen för vad evenemang kostar i riktlinjerna.

Årsmötesbeslut 2019 § 42. Motion: Om policy för boendekostnader under aktivistevenemang

Styrelsen föreslås besluta

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens oktobermöte 2019 återrapportera riktlinjer för kostnader i 
samband med aktivist- och medlemsevenemang, som är kompatibel med nuvarande miljöpolicy och 
kommande inköpspolicy. 



§ 43. Motion: Om adoptionsfall 
Årsmötet beslutar 

att uppdra åt styrelsen att förtydliga hur grupperna kan arbeta med aktionsfall eller annat 
långsiktigt arbete.

Årsmötesbeslut 2019 § 43. Motion: Om adoptionsfall 

Styrelsen föreslås besluta

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens februarmöte 2020 rapportera hur arbetet med aktionsfall 
och annat långsiktigt arbete förtydligas gentemot aktiva medlemmar. 

§ 45. Motion: Om medlemmarnas inflytande över verksamhetsplanen
Årsmötet beslutar

att uppdra åt styrelsen att ta fram riktlinjer för hur medlemmarna ska involveras i planeringen av 
sektionens verksamhet och rapportera tillbaka till årsmötet 2020.

Årsmötesbeslut 2019 § 45. Motion: Om medlemmarnas inflytande över verksamhetsplanen

Styrelsen föreslås besluta

att uppdra åt sekretariatet att ta fram riktlinjer för hur medlemmarna ska involveras i planeringen av 
sektionens verksamhet och rapportera tillbaka till årsmötet 2020.

§ 47. Motion: Om internationellt program mot tortyr
Årsmötet beslutar

att uppdra åt sektionsstyrelsen och den svenska sektionen att verka för att arbetet mot tortyr 
intensifieras och utvecklas både i Sverige och internationellt, inklusive att utvidga samarbetet med 
andra MR-organisationer.

Årsmötesbeslut 2019 § 47. Motion: Om internationellt program mot tortyr

Styrelsen föreslås besluta

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens februarimöte 2020 rapportera hur sekretariatet verkar för 
att arbetet mot tortyr intensifieras och utvecklas, både i Sverige och internationellt, inklusive att utvidga 
samarbetet med andra MR-organisationer.

§ 48. Motion: Om arbetet mot dödsstraff
Årsmötet beslutar

att uppdra åt sektionsstyrelsen och den svenska sektionen att verka för att arbetet mot dödsstraff 
intensifieras och utvecklas både i Sverige och internationellt, inklusive att utvidga samarbetet med 
andra MR-organisationer.

Årsmötesbeslut 2019 § 48. Motion: Om arbetet mot dödsstraff

Styrelsen föreslås besluta

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens februarimöte 2020 rapportera hur sekretariatet verkar för 
att arbetet mot dödsstraff intensifieras och utvecklas, både i Sverige och internationellt, inklusive att 
utvidga samarbetet med andra MR-organisationer. 

§ 49. Motion: Om engelskspråkigt arbetsmaterial 
Årsmötet beslutar 

att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta en strategisk plan med tillhörande policydokument för att 
skapa större delaktighet genom engelskspråkigt arbetsmaterial och att återrapportera till årsmötet 
2020 beträffande implementeringen av detta förslag. 

Årsmötesbeslut 2019 § 49. Motion: Om engelskspråkigt arbetsmaterial 

Styrelsen föreslås besluta

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens februarimöte 2020 återrapportera en policy för 
språkanvändning, med tillhörande implementeringsplan, som integrerar nuvarande riktlinjer för 
språkanvändning (2008) och riktllinjer för aktivistmaterial på andra språk än svenska (2019).  



§ 50. Motion: Om översättning till engelska av hemsidan 
Årsmötet beslutar 

att ge styrelsen i uppdrag att undersöka vad som krävs tekniskt och i övrigt för att göra svenska 
Amnestys hemsida tillgänglig både på svenska och engelska innan slutet på 2020; 

att ge styrelsen i uppdrag att återrapportera till årsmötet 2021 med sina rekommendationer 
beträffande implementeringen av detta beslut. 

Årsmötesbeslut 2019 § 50. Motion: Om översättning till engelska av hemsidan 

Styrelsen föreslås besluta

att ge sekretariatet i uppdrag att undersöka, innan slutet på 2020, vad som krävs tekniskt och i övrigt för 
att göra svenska Amnestys hemsida tillgänglig både på svenska och engelska;                     

att  ge sekretariatet i uppdrag att återrapportera till styrelsen inför årsmötet 2021 med sina 
rekommendationer beträffande implementeringen av detta beslut. 

§ 53. STADGEÄNDRINGSBESLUT
Årsmötet beslutar

att godkänna stadgeändringarna i sin helhet utifrån årsmötesbesluten 2019. 

Årsmötesbeslut 2019 § 53. Stadgeändringsbeslut

Årsmötesbeslutet är genomfört. 


