
Nr Beslutsdatum Övergripande 
område

Ärende Åtgärd Beslut  Deadline Status Åtgärd

1 2010-09-26/27 
Septembermöte 
2010

Tekniska system Medlemsregistret Rapport § 51. Uppföljning av Granskningskommitténs rapport
att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för
moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går
att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva
medlemmar.

Decembermötet  Öppet (För kommentarer gällande tidigare datum se utklipp i 
kommentarsfältet.)

2018-01-12 En rapport föreligger styrelsens januarimöte. 
2018-03-02 Det är i dagsläget svårt att bedöma den 
faktiska statusen i projektet. Styrgruppen har därför fattat 
beslut om att pausa utvecklingen och ta in extern expertis 
i syfte att göra en utvärdering av det som tagits fram 
hittills. Det råder också oklarhet om såväl det gamla som 
det nya systemets kapacitet att hantera vissa krav i den 
nya dataskyddsförordningen. Något som också ska 
utvärderas.
2018-04-20 Extern kompetens håller på att rekryteras. Har 
fått prioriteras ned pga förberedelsearbetet för den nya 
dataskyddsförordningen.
2018-05-25 Kontakter har tagits med konsulter men 
timingen har hittills inte fungerat för föreslagna kandidater. 
Rekrytering av gruppchef för IT är påbörjad och beroende 
på hur denna verkar fortlöpa är det möjlighet att den 
kommer att avvaktas.
2018-09-07 Rekrytering av en IT-gruppchef är klar. Ny 
kontakt med konsulter inletts.
2018-10-05 Inget nytt att rapportera
2018-11-30 Den nya IT-chefen är på plats och har börjat 
sätta sig in i projektet. Att utreda statusen har hög prioritet 
och det arbetet är påbörjat.
2019-01-25 Arbetat med att utreda statusen i projektet 
pågår parallellt med att åtgärder för säkring av det 
befintliga registret har initierats. Resurserna för 
utvecklingen kommer under våren förstärkas.
2019-02-22 Inget nytt att rapportera.
2019-04-26 Under våren har en inventering av 
existerande medlemsregister, Aniara och dito 
kringliggande funktioner varit nödvändigt att utföra, vilket 
nu är i sitt slutskede. Resultatet ska inom de närmaste 
veckorna verifieras formellt av brukarna 
(Medlemsservice).
Tidigare utförd utveckling av Mima kontrolleras löpande 
samt får nödvändiga versionsuppdateringar samtidigt som 
backloggen (lista på vad som kvarstår att göras) justeras 
och aktualiseras inför kommande projektupplägg av 
återupptagende av utvecklingen.

2019-05-29 Verifieringen av inventeringen är i stort sett 
klar. Sammanställning av informationen påbörjad.

2019-09-06 Ett projekt för hantering av de identifierade 
återstående arbetena håller på att formeras och planeras. 
Målet är att kunna ha en levererbar produkt till årsskiftet. 

2019-11-27 Se åtgärdsrapportering under beslut § 29. 
(2019) ÖVRIGA FRÅGOR SRM-system.



77 2016-06-
17/18/19 
Junimötet 2016

Styrdokument Verksamhetsplan Beslutsunderlag § 42. FÖRSLAG TILL HUR OCH I VILKA SYFTEN ARVET 
SKA ANVÄNDAS 
att sektionens reservkapital ska användas i syfte att 1) 
Samla rörelsen kring en viktig MR-fråga med lokal förankring 
för att skapa opinion och påverkan samt att positionera 
svenska Amnesty som en global MR-organisation som 
agerar watchdog som skapar opinion. 2) Mobilisera (tid och 
pengar) så att svenska Amnesty växer och säkerställer en 
långsiktig finansiering till den globala rörelsen. 3) Stärka 
kopplingen till och samarbetet med Amnestys internationella 
rörelse;
att ge sekretariatet i uppdrag att arbeta vidare med hur 
satsningar på mänskliga rättigheter, intäktsplan och en ny 
organisation för perioden 2017-2019 på 18,5 miljoner kan se 
ut och att inkludera det i utarbetandet av verksamhetsplanen 
för 2017-2019;  
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens junimöte 2017 
återkomma med en uppdatering och eventuella förslag på 
hur resterande pengarna från kapitalöverskottet ska 
användas;
att målet är en balanserad budget 2020. 

(se även § 36. 
(2018) 
Planeringsförutsät
tningar inför 2019) 

Oktobermötet 
2019

Föreslås 
stängas

(För kommentarer ovan se utklipp i kommentarsfältet.)

2018-01-12 Att-satserna 1-3 är klara i och med 
planeringen för den aktuella perioden. Den fjärde att-
satsen, inget nytt att rapportera.
2018-03-02 Inget nytt att rapportera
2018-04-20 Inget nytt att rapportera
2018-05-25 Inget nytt att rapportera
2018-09-07 Utredning och kommunikation pågår 
avseende bidrag med FIF-lån samt om satsningar och 
investeringar i den svenska sektionen. Frågan kommer att 
diskuteras på styrelsens septembermöte samt att 
övergripande förslag till budget kommer att läggas fram till 
styrelsens oktobermöte.
2018-10-05 Ingår i underlaget direktiv för verksamhet- och 
budgetarbete 2019 
2018-11-30 Inget nytt att rapportera
2019-01-25 Inget nytt att rapportera
2019-02-22 Inget nytt att rapportera
2019-04-26 Inget nytt att rapportera
2019-09-06 Förslag till budgetramar för 2020 kommer att 
läggas fram till styrelsens oktobermöte.

2019-11-27 Förslag till budgetramar för 2020 förelåg till 
styrelsens oktobermöte. Styrelsen fattade beslut och 
sekretariatet föreslår därför att beslutet stängs. 



108 2017-06-10/11
junimötet 2017

Interndemokrati Årsmötesbeslut § 33.6 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT (2017)
Årsmötesbeslut § 35. Motion 2.4: Om att öka den lokala 
aktivismen genom starkare distrikt
att behandla 2017 års årsmötesbeslut § 35 inom ramen för 
interndemokratiöversynen.

Februarimötet 
2020

Öppet 2017-09-01 Inget nytt att rapportera
2017-10-06 Inget nytt att rapportera.

2018-01-12 Underlag föreligger till styrelsens januarimöte. 
Se Öppna årsmötesbeslut. 

2018-03-02 Inget nytt att rapportera

2018-04-20 En workshop är planerad att genomföras på 
årsmötet som bl a innehåller frågeställningar om 
organiseringen av den lokala aktivismen.

2018-05-25 Inget nytt att rapportera
2018-09-07 Inget nytt att rapportera
2018-10-05 Inget nytt att rapportera
2018-11-30 Inget nytt att rapportera
2019-01-25 Inget nytt att rapportera

2019-02-22 Underlag om uppföljning av årsmötesbeslut 
föreligger till styrelsens möte 7 mars.

2019-04-26 Styrelsen godkände uppföljningen av 
årsmötesbeslutet på mötet 22-23 mars. Underlaget ingår i 
årsmöteshandlingarna. 

2019-05-29 Inget nytt att rapportera

2019-09-06 Årsmötets beslut om att utreda hur distriken 
kan stärkas är genomförd inom ramen för 
demokratiöversynen. Genomförandet av beslutet kommer 
att återrapporteras till årsmötet 2020. Då årsmötet valde 
att avslå förslaget kommer fortsatt arbete med att stärka 
den lokala organiseringen nu att gå in implementeringen 
av aktivismstrategin. 

2019-11-27 Återrapportering sker inför årsmötet 2020.                                                   
121 2018-03-17/18 § 116. RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT 

- Per Capsulambeslut gällande riktlinjer kontakt utskott-
sekretariat
Att anta riktlinjerna för kontakter mellan sekretariatet och 
styrelsens utskott 2018-2019;
Att lyfta frågan om riktlinjerna för kontakter mellan 
sekretariatet och styrelsens utskott på styrelsens junimöte 
2019 för eventuellt infogande i styrelsens arbetsordning.

? Öppet 2018-04-20 Inget nytt att rapportera.
2018-05-25 Inget nytt att rapportera.
2018-09-07 Inget nytt att rapportera. 
2018-10-05 Inget nytt att rapportera.
2018-11-30 Inget nytt att rapportera
2019-01-25 Inget nytt att rapportera
2019-02-22 Inget nytt att rapportera
2019-04-26 Inget nytt att rapportera
2019-05-29 Styrelsen kommer att diskutera utskotten och 
arbetsordningen på styrelsens junimöte för ev medskick 
gällande beslut om arbetsordningen till styrelsens 
septembermöte.

2019-09-06 På styrelsens junimöte gick styrlsen igenom 
styrelsens arbetsodning och enades om ett antal 
ändringar som, tillsammans med ytterligare några 
ändringsförslag från sekretariatet, läggs upp i forum 
samma dag som kallelsen till styrelsens septembermöte 
skickas ut. Beslut om arbetsordningen kommer att ske per 
capsulam i styrelsens forum. Lite oklart om styrlsen 
diskuterade den fråga som detta beslut avser. Om inte 
behövs ny deadline för detta. 

2019-11-27 Sekretariatet och PU tar frågan vidare. 



129 2018-05-3/4 § 158. FORMEN FÖR PLANERINGSSYSTEMET
att uppdra åt sekretariatet att löpande under 2018-2020 
utveckla systemet i enlighet med underlaget;  
att uppdra åt sekretariatet att inkludera information om 
planeringssystemet i introduktionen av nya 
styrelseledamöter.

Första att-satsen 
löpande under 
perioden t o m 
2020.

Öppet 2018-05-25 En introduktion av planeringssystemet 
kommer att inkluderas i introduktionen för nya 
styrelseledamöter i samband med junimötet.
2018-09-07 Att-sats ett: Vissa förändringar av systemet i 
enlighet med styrelsens önskemål kommer att göras i den 
andra tertialuppföljningen 2018 vilken presenteras för 
styrelsen på oktobermötet. 
Att-sats två är genomförd. 
2018-10-05 Underlag föreligger till styrelsens 
oktobermöte.
2018-11-30 En reviderad verksamhetsplan föreligger 
styrelsens decembermöte
2019-01-25 Inget nytt att rapportera
2019-02-22 Inget nytt att rapportera
2019-04-26 Inget nytt att rapportera
2019-05-29 Info om planeringssystemet kommer att ingå i 
introduktionen för nya styrelseledamöter 14 juni.

2019-09-06 Introduktionen sköts fram till septembermötet 
och informationen kommer att ges till de nya 
styrelsemedlemmarna vid detta tillfälle

2019-11-27 Underlag för VP föreligger till styrelsens 
decembermöte. 

147 2018-06-09
Junimötet 2018

GKs rekommen- 
dationer

§ 31. UPPFÖLJNING AV GRANSKNINGSKOMMITTÉNS 
REKOMMENDATIONER (2018)
- Att uppdatera Amnestys placeringspolicy.
att ge sekretariatet i uppdrag att återkomma med ett förslag 
på uppdaterad placeringspolicy till styrelsens decembermöte 
2018. 

Septembermötet 
2019

Föreslås 
stängas

2018-09-07 Inget nytt att rapportera. 
2018-10-05 Inget nytt att rapportera.
2018-11-30 Arbetet med placeringspolicyn har blivit 
fördröjt pga arbetsbelastning och sjukdom. Som ny 
deadline föreslås styrelsemötet 7 mars 2019.
2019-01-25 Inget nytt att rapportera
2019-02-22 Deadline har flyttats fram till styrelsens möte 
23 mars. 
2019-04-26 Underlag föreligger till styrelsens majmöte.

2019-05-29 Sekretariatet håller på att stämma av 
styrelsens medskick från majmötet med Sustainalytics för 
att säkerställa att efterfrågade åtaganden i riktlinjerna är 
möjliga att efterleva. Beslut därför uppskjutet till styrelsens 
septembermöte. 

2019-09-06 Underlag föreligger till mötet. 

2019-11-27 Styrelsen har fattat beslut om ny 
placeringspolicy. Sekretariatet har integrerat de medskick 
styrlesen gjorde på septembermötet och sekretariatet 
föreslår därför att beslutet stängs. 



149 2018-06-09 
Junimötet 2018

§ 36. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2019 
att om Global Assembly 2018 förlänger den strategiska 
perioden så gör den svenska sektionen motsvarande 
förlängning avseende nationell verksamhetsplan; 
att ge sekretariatet i uppdrag att ta fram ett förslag till 
satsningar och investeringar för 2019 med en högsta 
överbudgetering om 15 mkr och presentera detta på 
styrelsens oktobermöte; 
att beslut om en reservpolicy flyttas till styrelsens 
decembermöte;
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens junimöte 2019 
återkomma med en uppdatering och eventuella förslag på 
hur de resterande pengarna från kapitalöverskottet ska 
användas;
att den svenska sektionen i första hand prioriterar ett 
gemensamt arbete med Amnestyfonden för att bidra till den 
internationella rörelsen under innevarande strategisk period; 
att fortsatta analyser och beslut kring vilka frågor Amnesty i 
Sverige ska bidra med/lära av den internationella rörelsen 
integreras som en del i arbetet när vi tar fram vår 
verksamhetsplan för nästa strategiska period;
att ge sekretariatet i uppdrag att utreda villkoren för lån till 
AIS och återkomma till styrelsen för beslut. 

Oktobermötet 
2018
Decembermötet 
2018
Junimötet 2019
Septembermötet 
2019

Öppet 2018-09-07 första att-satsen: GA har förlängt den 
strategiska perioden och följdaktligen förlänger vi då även 
den svenska strategiska perioden. I övrigt inget nytt att 
rapportera
2018-10-05 Underlag föreligger till styrelsens oktobermöte 
(VP 2019-2020). 
2018-11-30 Ett förslag till reservpolicy föreliggar 
styrelsens decembermöte.
2019.01-25 Styrelsen antog en ny reservpolicy på 
decembermötet 2018. Vad gäller att-sats 7 så har 
sekretariatet haft en diskussion med AIS som inte längre 
är intresserade av ett lån. Däremot så har styrelsen 
beslutat om ett frivilligt bidrag och sekretariatet anser 
därför att den att-satsen är genomförd.
2019-02-22 Inget nytt att rapportera
2019-04-26 Inget nytt att rapportera.

2019-05-29 Underlag föresligger till styrelsens junimöte. 

2019-09-06 Underlag ang nästa strategiska period 
föreligger till mötet.

2019-11-27 VP för 2020 föreligger till styrelsens 
decembermöte. 

151 2018-09-22
Septembermötet 
2018

§ 71. AKTIVISMSTRATEGI 
att ge sekretariatet i uppdrag att ta fram ett utkast till en 
aktivismstrategi utifrån utgångspunkterna tillväxt, 
kapacitet/kvalitet, inflytande, jämlikhet.

Septembermötet
Oktobermötet 
2019

Föreslås 
stängas

2018-10-05 Inget nytt att rapportera
2018-11-30 Inget nytt att rapportera
2019-01-25 Inget nytt att rapportera
2019-02-22 Inget nytt att rapportera
2019-04-26 Inget nytt att rapportera
2019-05-29 Beslut om strategi föreslås fattas på 
oktobermötet efter beredning på septembermötet.
2019-09-06 Underlag för beredning föreligger till mötet

2019-11-27 Styrelsen antog aktivismstrategin på 
styrelsens oktobermöte. Sekretariatet föreslår därför att 
beslutet stängs. 

167 2019-02-08/09
Februarimötet 
2019

§ 150. MEDLEMSSIDORNA 
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens juni- och 
decembermöte 2019 samt till styrelsens majmöte 2020 
återrapportera hur arbetet med förändringen av 
medlemssidorna fortskrider. 

Februari 2020
majmötet 2020

Öppet 2019-02-22 Inget nytt att rapportera
2019-04-26 Inget nytt att rapportera
2019-05-29 Inget nytt att rapportera
2019-09-06 Inget nytt att rapportera

2019-11-27 Arbetet rapporterades på oktobermötet, 
förstudie presenteras på styrelsens februarimöte 2020.

173 2019-03-22/23
Marsmötet 2019

§ 194. FÖRSLAG TILL JÄMLIKHETSSTRATEGI 
att ge sekretariatet i uppdrag att utarbeta en 
jämlikhetsstrategi som omfattar medlemmar, anställda och 
verksamheten utifrån årsmötets beslut 2019 om ramverk till  
jämlikhetspolicy. 

Septembermötet
Oktobermötet

Föreslås 
stängas

2019-04-26 Inget nytt att rapportera
2019-05-29 Beslut om strategi föreslås fattas på 
oktobermötet efter beredning på septembermötet.
2019-09-06 Underlag för beredning föreligger till mötet.

2019-11-27 Styrelsen antog jämlikhetsstrategin på 
styrelsens oktobermöte. Sekretariatet föreslår därför att 
beslutet stängs. 



176 2019-06-15/16
Junimötet

§ 19. RAPPORT OM PER CAPSULAM-BESLUT
Styrelsens beslut 2019-05-31
att svenska sektionen bidrar till att avhjälpa de ekonomiska 
problem den internationella rörelsen står inför genom att ge 
ett frivilligt bidrag till den internationella rörelsen om 5 mkr 
snarast möjligt;
att ge sekretariatet i uppdrag att föra dialog med AIS utifrån 
styrelsens inspel kring:
- Behov av nya system och processer för att säkerställa att 
de ekonomiska problemen på AIS inte endast löses tillfälligt.
- Att strategiska vägval måste beslutas om i befintliga 
demokratiska strukturer. 
- Att Amnestys identitet av att vara en research-baserad 
rörelse är viktigt att värna även i en situation av ekonomiska 
problem. 

Löpande Öppet 2019-09-06 Första att-satsen är genomförd. Andra att-
satsen: Sekretariatet och GA-delegationen har på flera 
sätt framfört den svenska sektionens farhågor och 
önskemål. Idag har vi en tydligare bild av läget och också 
svar på många av våra frågor. Sedan är det förstås en 
oerhört utmanande situation där AIS måste anpassa 
kostnaderna till intäkter och därmed tvingas säga upp 146 
tjänster (93 personer).

2019-11-27 Sekretariatet följer frågan regelbundet och vi 
ser att antalet människor som blev uppsagda landade på 
10-15 personer, alltså betydligt bättre än som sades i 
början. Samtidigt har ca 50 personer lämnat 
organisationen frivilligt. det innebär att vi internationellt 
idag har betydligt lägre kapacitet än förut och vi har inte 
fullt ut sett hur det kommer att påverka verksamheten. Det 
ingår också i förutsättningarna för diskussioner kring nästa 
strategiska period. Vi driver de frågor styrelsen lyft 
kontinuerligt.

177 2019-06-15/16
Junimötet

§ 27. DIREKTIV FÖR VERKSAMHETS- OCH 
BUDGETARBETE 2020
att ge sekretariatet i uppdrag att till oktobermötet 2019 lägga 
fram förslag till budgetramar och övergripande 
verksamhetsplan för 2020;
att sekretariatet i förslaget till budgetramar för 2020 
inkluderar prioriterade fundraisingsatsningar;
att ge sekretariatet i uppdrag att i den fortsatta planeringen 
för 2020 prioritera att avsluta pågående projekt och 
utvecklingsarbete samt att prioritera arbetet med nästa 
strategiska period och förändringarna och utvecklingen inom 
den internationella rörelsen.

Oktobermötet 
2019
Decembermötet 
2019

Öppet 2019-09-06 Inget att rapportera

2019-11-27 Styrelsen fattade beslut om budgetramar på 
styrelsens oktobermöte. Underlag till verksamhetsplan och 
budget för 2020 föreligger till styrelsens decembermöte 
2019.

180 2019-06-15/16 
Junimötet

§ 29. ÖVRIGA FRÅGOR
SRM-system (punkt 1 i Öppna beslut)
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens 
decembermöte återkomma med en kortfattad lägesrapport 
ang SRM-projektet med förslag till nya beslut.

Decembermötet 
2019

Öppet 2019-09-06 Inget nytt att rapportera

2019-11-27 Arbete pågår (återupptaget) med att hitta 
lösning för händelsestyrd del av SRM. 

185 2019-07-03
Julimötet

§ 42. AMNESTYS BISTÅNDSVERKSAMHET
att styrelsen ställer sig positiva till att diskutera vidare med 
det internationella sekretariatet och AI Schweiz om ansvar 
och samordning av det framtida biståndet;
att utgångspunkten är att biståndsarbetet inte ska ta mer 
resurser än idag från sektionen;
att sektionens styrelse bekräftar att MR-biståndet är en 
strategisk del av sektionens MR-arbete.

Löpande Löpande 2019-09-06 Diskussioner har förts med såväl AI Schweiz 
som AIS utifrån de utgångspunkter som styrelsen beslutat.  
sekretariatet föreslår därför att beslutet läggs med status 
löpande. 

186 2019-09-21
Septembermötet

§ 56. INVESTERINGSPROJEKT FUNDRAISING
att ge sekretariatet i uppdrag att starta ett projekt med syfte 
att genomföra en fundraisingkonsert 2021; 
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens 
decembermöte 2019 återkomma med förslag på rapportering 
och avstämningspunkter inklusive avvikelserapportering 
avseende konsertprojektet 2021. 

Decembermötet 
2019

Öppet 2019-11-27 Underlag föreligger till styrelsens 
decembermöte.

187 2019-09-21 
Septembermötet

§ 57. NÄSTA STRATEGISKA PERIOD 
att ny strategisk period startar 2022;
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens oktobermöte 
2019 återkomma med förslag till process för att ta fram 
verksamhetsplan för 2021.

Oktobermötet 
2019

Föreslås 
stängas

2019-11-27 På styrelsens oktobermöte beslutade 
styrelsen om en process för att ta fram VP för 2021. Se 
nytt beslut § 92 oktobermötet 2019. Sekretariatet föreslår 
därför att detta beslut stängs. 



188 2019-09-21 
Septembermötet

Årsmötesbeslut 
2019

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

Oktobermötet 
2019

Öppet 2019-11-27 På styrelsens oktobermöte gjorde styrelsen 
vissa medskick till föreslagna riktlinjer som presenterades 
på mötet. Sekretariatet har uppdaterat riktlinjerna utifrån 
medskicken. Åtgärderna kommer att återrapporteras till 
årsmötet 2020

189 2019-09-21 
Septembermötet

Årsmötesbeslut 
2019

§ 60. UPPFÖLJNING ÅRSMÖTESBESLUT 2019
§ 42. Motion: Om policy för boendekostnader under 
aktivistevenemang
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens oktobermöte 
2019 eller i forum återrapportera riktlinjer för kostnader i 
samband med aktivist- och medlemsevenemang, som är 
kompatibel med nuvarande miljöpolicy och kommande 
inköpspolicy. 

Februarimötet 
2020

Öppet 2019-11-27 Riktlinjer för boendekostnader förlelåg till 
styrelsens oktobermöte. Se nytt beslut från oktobermötet 
2019, § 88. Åtgärderna kommer att återrapporteras inför 
årsmötet 2020.                                                                        

190 2019-09-21 
Septembermötet

Årsmötesbeslut 
2019

§ 60. UPPFÖLJNING ÅRSMÖTESBESLUT 2019
§ 43. Motion: Om adoptionsfall  
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens februarimöte 
2020 rapportera hur arbetet med aktionsfall och annat 
långsiktigt arbete förtydligas gentemot aktiva medlemmar.  

Februarimötet 
2020

Öppet 2019-11-27 Inget nytt att rapportera 

191 2019-09-21 
Septembermötet

Årsmötesbeslut 
2019

§ 60. UPPFÖLJNING ÅRSMÖTESBESLUT 2019
§ 45. Motion: Om medlemmarnas inflytande över 
verksamhetsplanen
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens februarimöte 
2020 ta fram förslag på riktlinjer för hur medlemmarna ska 
involveras i planeringen av sektionens verksamhet.

Februarimötet 
2020

Öppet 2019-11-27 Arbete pågår. I övrigt inget nytt att rapportera.

192 2019-09-21 
Septembermötet

Årsmötesbeslut 
2019

§ 60. UPPFÖLJNING ÅRSMÖTESBESLUT 2019
§ 47. Motion: Om internationellt program mot tortyr
att ge sekretariatet i uppdrag att intensifiera och utveckla 
arbetet mot tortyr både i Sverige och internationellt, inklusive 
att utvidga samarbetet med andra MR-organisationer, och till 
styrelsens februarimöte 2020 återrapportera arbetet mot 
tortyr.

Februarimötet 
2020

Öppet 2019-11-27 Frågan kommer att tas upp på styrelsens 
decembermöte och åtgärdena kommer att återrapporteras 
till årsmötet 2020. 

193 2019-09-21 
Septembermötet

Årsmötesbeslut 
2019

§ 60. UPPFÖLJNING ÅRSMÖTESBESLUT 2019
§ 48. Motion: Om arbetet mot dödsstraff 
att ge sekretariatet i uppdrag att intensifiera och utveckla 
arbetet mot dödsstraff både i Sverige och internationellt, 
inklusive att utvidga samarbetet med andra MR-
organisationer, och till styrelsens februarimöte 2020 
återrapportera arbetet mot dödsstraff.

Februarimötet 
2020

Öppet 2019-11-27 Undrelag föreligger till styrelsens 
decembermöte och åtgärderna kommer att 
återrapporteras till årsmötet 2020.

194 2019-09-21 
Septembermötet

Årsmötesbeslut 
2019

§ 60. UPPFÖLJNING ÅRSMÖTESBESLUT 2019
§ 49. Motion: Om engelskspråkigt arbetsmaterial  
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens februarimöte 
2020 återrapportera en implementeringsplan som integrerar 
nuvarande riktlinjer för språkanvändning (2008) och riktlinjer 
för aktivistmaterial på andra språk än svenska (2019). 

Februarimötet 
2020

Öppet 2019-11-27 Inget nytt att rapportera

195 2019-09-21 
Septembermötet

Årsmötesbeslut 
2019

§ 60. UPPFÖLJNING ÅRSMÖTESBESLUT 2019
§ 50. Motion: Om översättning till engelska av hemsidan 
att ge sekretariatet i uppdrag att undersöka, innan slutet på 
2020, vad som krävs tekniskt och i övrigt för att göra hela 
eller delar av svenska Amnestys hemsida tillgänglig både på 
svenska och engelska; 
att ge sekretariatet i uppdrag att återrapportera 
rekommendationer beträffande implementeringen av detta 
beslut. 

Återkommer om 
deadline

Öppet 2019-11-27 Inget nytt att rapportera. 



196 2019-09-21 
Septembermötet

GKs 
rekommendation
er 

§ 61. UPPFÖLJNING GK:S REKOMMENDATIONER 2019
att införa digital signering för styrelseprotokoll, inklusive 
protokoll med per capsulambeslut som fattats i styrelsens 
forum; 
att per capsulambeslut signeras av ordförande och vice 
ordförande; 
att signerade protokoll från styrelsens möten, inklusive 
protokoll med per capsulambeslut som fattats i styrelsens 
forum, ska publiceras på medlemssidorna.  
att publicera den internationella rörelsens beslut om Core 
Standards på medlemssidorna. 

Decembermötet 
2019

Öppet 2019-11-27 Digital signering har införts och de nya 
rutinerna kring per capsulam-beslut har implementerats. 
Information om Core standards kommer att publicerats på 
medlemssidorna. 

197 2019-09-21 
Septembermötet

§ 63. FORTSATT ARBETE GÄLLANDE 
MEDLEMSINFLYTANDE 
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens februarimöte 
2020 ta fram förslag till nya direktiv för verksamhetsmötet.
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens oktobermöte 
2019 ta fram ett förslag till årsmötet 2020 om en ny process 
för att nominera valberedning. 
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens oktobermöte 
2019 ta fram diskussionsunderlag om kupprisk i samband 
med årsmötet och hantering av icke myndiga medlemmars 
deltagande på årsmötet.

Decembermötet 
2019
Februarimötet 
2020

Öppet 2019-11-27 Till styrelsens oktobermöte 2019 förelåg 
diskussionsunderlag om ny process för att nominera 
valberedning samt diskussionsunderlag om kupprisk i 
samband med årsmötet samt om hantering av icke 
myndiga medlemmars deltagande på årsmötet. Styrelsen 
gick inte vidare med något av förslagen gällande 
nominering av valberedning utan valde att behålla 
nuvarande process. Nytt underlag om kupprisk i samband 
med årsmötet föreligger till styrelsens decembermöte. 
Sekretariatet har åtgärdat styrelsens beslut gällande icke 
myndiga medlemmars deltagande på årsmötet. 

198 2019-09-21 
Septembermötet

§ 64. VERKSAMHETSMÖTET
att ge sekretariatet i uppdrag att, tillsammans med 
medlemsutskottet, fortsätta planeringen av 
verksamhetsmötet 2019 utifrån föreslaget upplägg och 
innehåll.  

Oktobermötet 
2019

Föreslås 
stängas

2019-11-27 Verksamhetsmötet genomfördes i samband 
med megahelgen och styrelsens oktobermöte 2019. 
Sekretariatet föreslår därför att beslutet stängs. 

199 2019-09-21 
Septembermötet

§ 65. MÅLBILD OCH INRIKTNING FÖR ÅRSMÖTET 
att ge sekretariatet i uppdrag att planera årsmötet 2020 
utifrån följande förutsättningar
- Styrelsen och sekretariatet arrangerar och agerar värd för 
årsmötet, lokala frivilliga engageras för specifika uppdrag.
- Årsmötets demokratiska funktion och beslut står i fokus och 
mötet utformas för de medlemmar som är intresserade av 
detta.
- Mötets deltagare ges förutsättningar att komma väl 
förberedda till mötet.
- Styrelsen ges förutsättningar att vara en mer aktiv aktör på 
mötet.

Årsmötet 2020 Öppet 2019-11-27 Sekretariatet arbetar i enlighet med styrelsens 
beslut. 

200 2019-09-21 
Septembermötet

§ 67. PLATS FÖR ÅRSMÖTET 2020
att årsmötet 2020 arrangeras i Stockholm. 

Årsmötet 2020 Öppet 2019-11-27 Sekretariatet arbetar i enlighet med styrelsens 
beslut.

201 2019-09-21 
Septembermötet

§ 70. PLACERINGSPOLICYN 
att anta den föreslagna placeringspolicyn för den svenska 
sektionen av Amnesty International med 
följande justeringar
- under punkt 2.2 ska meningen “Amnesty ska dessutom 
alltid sträva efter att inte investera i vissa branscher, såsom:” 
ersättas med “Amnesty ska dessutom alltid kravställa att 
investeringar inte i görs i vissa branscher såsom:” 
- under punkt 4 ska meningen “Tillgångar erhållna genom 
gåva vilka inte är tillåtna att behålla enligt denna policy ska 
säljas så snart som möjligt, helst inom 6 månader.“ ersättas 
med “Tillgångar erhållna genom gåva vilka inte är tillåtna att 
behålla enligt denna policy ska säljas så snart som möjligt, 
senast inom två månader.”

Oktobermötet 
2019

Föreslås 
stängas

2019-11-27 Placeringspolicyn har uppdaterats utifrån 
styrelsens beslut. Sekretariatet föreslår att beslutet 
stängs. 



202 2019-10-19
Oktobermötet

Beslut § 88. POLICY FÖR BOENDEKOSTNADER I SAMBAND 
MED AKTIVISTEVENEMANG
Medskick
Styrelsen delar ambitionen att genomföra åtgärder för att 
minska boendekostnader.
Styrelsen är positiv till förflyttning från bekosta aktivisters 
medverkan till att subventionera kostnader i samband med 
evenemang. 
Styrelsen anser att subvention bör kopplas till olika nivåer av 
resursstyrka.
Styrelsen anser det behöver finnas olika alternativ för 
boende.
Styrelsen är mån om att nya riktlinjer inte får leda till att färre 
personer deltar.
 
Styrelsen beslutar 
 
att uppdra sekretariatet att fortsätta arbete i enlighet med 
ovanstående medskick. 

december 2019 Öppet 2019-11-27 Underlag föreligger till styrelsens 
decembermöte. 

203 2019-10-19
Oktobermötet

Rapport § 91. DIREKTIV FÖR VERKSAMHET OCH BUDGET 2020

att sektionens reserv bör ligga på ca 35 mkr och får inte 
understiga 32 mkr vid utgången av 2020;
 
att utgångspunkten för budgetarbetet för 2020 är att använda 
maximalt 10 mkr av sektionens reserv till 
verksamhetskostnader;
 
att intäkterna 2020 tillsvidare beräknas till 142 113tkr, 
inklusive öronmärkta medel;
 
att kostnadsbudgeten inte får överstiga 152 113 tkr, vilket 
inbegriper styrelsens beslut av användning av reserven;
 
att förlänga FIF-lånet på 2,2 mkr till AIS med ett års löptid; 
 
att godkänna föreslagna ändringar i verksamhetsplanen 
2020;
Stryka mål 2.2. 
Stryka mål 3.2. Indikatorerna om mobilisering från 3.2 flyttas 
till 3.1.
Stryka Cross cutting-målen, och föra över indikatorerna till 
mål 1-4.  
Minska antalet indikatorer under mål 5.2, 5.3, 5.4 
 
att arbetet bedrivs i enlighet med den föreslagna tidsplanen;
 
att följande verksamheter ska ingå i budget 2020: Amnesty 
Press med minst 4 nr samt avgift (80 662 EUR) till Amnestys 
EU-kontor;
 
att uppdra sekretariatet att till styrelsens möte juni 2020 
återkomma med en flerårig prognos för kostnader och 
intäkter för att förbättra den ekonomiska styrningen.  

December 2019
Juni 2020

Öppet 2019-11-27 Underlag föreligger till styrelsens 
decembermöte. 



204 Rapport § 92. VERKSAMHETSPLANERING INFÖR 2021 OCH NY 
STRATEGISK PERIOD

att inte förlänga nuvarande strategiska plan till 2022;
 
att en separat verksamhetsplan tas fram för 2021, med 
ambitionen att planen ska ha en tydlig koppling till strategisk 
plan 2022-2025; 
 
att uppdra sekretariatet att till styrelsens februarimöte ta fram 
en tidsplan över processen för verksamhetsplanering för 
2021 och ny strategisk period med start 2022. Tidsplanen 
ska inkludera hur svenska planen relaterar till nästa 
internationella strategiska plan och innehålla tydliga 
avstämningspunkter för medlemsinflytande. 

februari 2020 Öppet 2019-11-27 Inget nytt att rapportera.

205 Rapport § 96. UPPDATERADE RIKTLINJER FÖR 
VALBEREDNINGENS VALBEREDNING
Styrelsen gjorde medskicket till sekretariatet att utveckla 
riktlinjerna i enlighet med motionens andemening och 
uppdatera riktlinjerna med att ung person eller medlem i 
studentgrupp skulle inkluderas i riktlinjerna. 

december 2019 Föreslås 
stängas

2019-11-27 Riktlinjerna har uppdaterats utifrån styrelsens 
medskick och sekretariatet föreslår därför att beslutet 
stängs.

206

Beslutsunderlag § 97. KUPPRISK PÅ ÅRSMÖTET
att uppdra sekretariatet att till styrelsens möte i december ta 
fram ett förslag till årsmötet 2020 med stadgeändringar för 
att minska risken för kupper på årsmötet, innehållande 1) 
justering av förslagsrätt till årsmötet 2) utökat skydd av 
stadgarnas syftesparagraf och andra centrala delar av 
stadgarna. 

december 2019 Öppet 2019-11-27 Underlag föresligger till styrelsens 
decembermöte. 

207

Rapport § 98. DELTAGANDE PÅ ÅRSMÖTET FÖR MEDLEMMAR 
UNDER 16 ÅR
att ge sekretariatet i uppdrag att på blanketten “Medlem 
under 16 år” lägga till information om att medlemskapet 
innebär närvaro- och rösträtt på sektionens årsmöte. 

december 2019 Öppet 2019-11-27 Blanketten har uppdaterats och sekretariatet 
föreslår därför att punkten stängs på styrelsens 
decembermöte. 

208

Rapport § 100. STYRELSENS ÖVRIGA FÖRSLAG TILL 
ÅRSMÖTET
Distriktens juridiska status
att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens decembermöte 
2019 återkomma med information om risker och möjligheter 
kopplat till integrering av distrikt och gruppers 
juridiska/organisatoriska status. 
Om revisionsberättelsen i stadgarna
att uppdra sekretariatet att undersöka om hinder föreligger 
för att föreslå årsmötet 2020 att stadgarnas 12.3 stryks. Om 
inga hinder föreligger uppdras sekretariatet att  återkomma 
med en motion till styrelsens februarimöte. 

December 2019
Februari 2020

Öppet 2019-11-27 Beslutsunderlag kring risker och möjligheter 
kopplat till integrering av distrikt och gruppers 
juridiska/organisatoriska status föreligger till styrelsens 
decembermöte.

209

Rapport § 103. FEEDBACK PÅ SYNTES OM NÄSTA 
STRATEGISKA PERIOD AIS
För medskick se protokoll från styrelsens oktobermöte
att ge sekretariatet följande medskick i det fortsatta arbetet.  

december 2019 Öppet 2019-11-27 Inget nytt att rapportera.

210

§ 104. ÖVRIGA FRÅGOR
Styrelseutbildning i februari 
att planera utbildningsdagen i februari med inriktning på 
organisatoriska frågor som planeras tillsammans med PU 
och andra halvan root causes som sekretariatet äger.

februari 2020 Öppet 2019-11-27 Inget nytt att rapportera. 


