
Nr Beslutsdatum Ärende Beslut  Deadline Status Åtgärd
108 2017-06-10/11

junimötet 2017
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.

Marsmötet 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.  
2020-01-24 Inget nytt att rapportera
2020-02-28 Underlag "uppföljning av årsmötesbeslut" 
föreligger till styrelsens marsmöte.
2020-04-24 Rapport har lämnats till styrelsens marsmöte. 
Årsmötesunderlaget har uppdaterats utifrån styrelsens 
medskick. 
2020-05-29 Inget nytt att rapportera    

2020-09-04 Årsmöteshandlingen "Uppföljning av 
årsmötesbeslut" har slutgodkänts av PU. 
Årsmöteshandlingarna skickades ut den 28 augusti. 
2020-10-05 Beslutet föreslås stängas.



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 
2021.

junimötet 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. 
2020-01-24 Inget nytt att rapportera
2020-02-28 Inget nytt att rapportera.
2020-04-24 Ny VP-form presenteras på junimötet 2020.
2020-05-29 Underlag för VP 2021 samt reviderad 
tertialrapport föreligger till styrelsens junimöte. 

2020-09-04 Arbete pågår enligt plan.  
2020-10-05 Arbete pågår enligt plan. 



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. 

oktober 2020 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. 
2020-01-24 Inget nytt att rapportera
2020-02-28 Inget nytt att rapportera
2020-04-24 Inget nytt att rapportera
2020-05-29 Inget nytt att rapportera, AIS har nyligen 
informerat om reviderad tidsplan för strategiprocessen 
med anledning av covid-19. Detta påverkar sektionens 
tidsplan som behöver revideras.  

2020-09-04 Förslag till ny tidsplan för Amnsty Sveriges 
verksamhetsplan för nästa strategiska period föreligger till 
mötet. 
2020-10-05 Deadline för att-sats 6 framflyttad pga 
förändrad tidsplan. 

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. 

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.
2020-01-24 Underlag föreligger till styrelsens februarimöte
2020-02-28 Inget nytt att rapportera.
2020-04-24 Muntlig presentation på styrelsens majmöte
2020-05-29 Inget nytt att rapportera (klart innan 
semestern 2020)

2020-09-04 Vissa förändringar har genomförts, men 
arbetet är ännu inte helt slutfört. Arbete pågår. 
2020-10-05 Kommer att slutföras efter årsmötet.



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
Marsmötet 2020

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
2020-01-24 Inget nytt att rapportera
2020-02-28 Underlag "uppföljning av årsmötesbeslut" 
föreligger till styrelsens marsmöte 2020.
2020-04-24 Inget nytt att rapportera
2020-05-29 Inget nytt att rapportera.

2020-09-04 Årsmöteshandlingen "Uppföljning av 
årsmötesbeslut" har slutgodkänts av PU. 
Årsmöteshandlingarna skickades ut den 28 augusti. 
2020-10-05 Föreslås stängas.

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.  

Marsmötet 2020 Öppet 2019-11-27 Inget nytt att rapportera 
2020-01-24 Återrapporteras på styrelsens marsmöte
2020-02-28 Underlag "uppföljning av årsmötesbeslut" 
föreligger till styrelsens marsmöte 2020.
2020-04-24 Rapport har lämnats till styrelsens marsmöte. 
Årsmötesunderlaget har uppdaterats utifrån styrelsens 
medskick.
2020-05-29 Inget nytt att rapportera.

2020-09-04 Årsmöteshandlingen "Uppföljning av 
årsmötesbeslut" har slutgodkänts av PU. 
Årsmöteshandlingarna skickades ut den 28 augusti. 
2020-10-05 Beslutet föreslås stängas.

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
Marsmötet 2020

Öppet 2019-11-27 Frågan kommer att tas upp på styrelsens 
decembermöte och åtgärdena kommer att återrapporteras 
till årsmötet 2020. 
2020-01-24 Ärendet återrapporteras till styrelsens 
marsmöte
2020-02-28 Underlag "uppföljning av årsmötesbeslut" 
föreligger till styrelsens marsmöte 2020.
2020-04-24 Arbete pågår. Inget nytt att rapportera.
2020-05-29 Arbete pågår. Inget nytt att rapportera.

2020-09-04 Årsmöteshandlingen "Uppföljning av 
årsmötesbeslut" har slutgodkänts av PU. 
Årsmöteshandlingarna skickades ut den 28 augusti. 
2020-10-05 Arbete pågår. Inget nytt att rapportera. 



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
Marsmötet 2020

Öppet 2019-11-27 Undrelag föreligger till styrelsens 
decembermöte och åtgärderna kommer att 
återrapporteras till årsmötet 2020.
2020-01-24 Ärendet återrapporteras till styrelsens 
marsmöte
2020-02-28 Underlag "uppföljning av årsmötesbeslut" 
föreligger till styrelsens marsmöte 2020.
2020-04-24 Arbete pågår. Inget nytt att rapportera. 
2020-05-29 Arbete pågår. Inget nytt att rapportera.

2020-09-04 Årsmöteshandlingen "Uppföljning av 
årsmötesbeslut" har slutgodkänts av PU. 
Årsmöteshandlingarna skickades ut den 28 augusti. 
2020-10-05 Arbete pågår, inget nytt att rapportera. 

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
Marsmötet 2020

Öppet 2019-11-27 Inget nytt att rapportera
2020-01-24 Beslutsunderlag läggs fram på styrelsens 
februarimöte
2020-02-28 Underlag "uppföljning av årsmötesbeslut" 
föreligger till styrelsens marsmöte 2020.
2020-04-24 Rapport har lämnats till styrelsens marsmöte. 
Årsmötesunderlaget har uppdaterats utifrån styrelsens 
medskick.
2020-05-29 Inget nytt att rapportera.

2020-09-04 Årsmöteshandlingen "Uppföljning av 
årsmötesbeslut" har slutgodkänts av PU. 
Årsmöteshandlingarna skickades ut den 28 augusti. 
2020-10-05 Beslutet föreslås stängas. 

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. 

Februarimötet 
2021

Öppet 2019-11-27 Inget nytt att rapportera. 
2020-01-24 Inget nytt att rapportera.
2020-02-28 Inget nytt att rapportera.
2020-04-24 Inget nytt att rapportera
2020-05-29 Inget nytt att rapportera

2020-09-04 Inget nytt att rapportera
2020-10-05 Underlag kommer till styrelsens decembermöte. 



212 2019-12-11 § 116. UPPFÖLJNING AV FUNDRAISINGPROJEKTET 
TRUTHS & RIGHTS
att ge sekretariatet i uppdrag att återkomma till styrelsen 
varje tertial och inför avstämningar med statusrapportering 
inklusive riskanalys avseende fundraisingprojektet 2021. Vid 
tidskritiska och extraordinära förändringar sammankallas 
styrelsen omgående. 
Förtydligande
Med avstämningar avses de stora avstämningspunkter i 
projektet (go/no go) som är planerade till juni respektive 
december 2020. I samband med dessa kommer sekretariatet 
att ge styrelsen en statusuppdatering i styrelsens forum. Om 
någon extraordinär förändring har inträffat före 
avstämningspunkterna som medför att sekretariatet ser 
behov av att avbryta projektet gäller det som står i ovan att-
sats, det vill säga att styrelsens sammankallas omgående.

Löpande 
2020/2021

Öppet 2020-01-24 Inget nytt att rapportera
2020-02-28 Inget nytt att rapportera.
2020-04-24 Inget nytt att rapportera
2020-05-29 Inget nytt att rapportera

2020-09-04 Inget nytt att rapportera
2020-10-05 Rapportering i T2-rapportering.

215 2019-12-11 § 122. ÅRSMÖTET 2020 - STYRELSENS FÖRSLAG OM 
KUPPRISK PÅ ÅRSMÖTET, 
STADGEÄNDRINGSFÖRSLAG 
att lägga fram förslaget om stadgeändringar kopplade till 
kupprisk på årsmötet till årsmötet 2020. 

mars 2020 Öppet 2020-01-24 Inget nytt att rapporter
2020-02-28 Inget nytt att rapportera. 
2020-04-24 Inget nytt att rapportera, kopplat till framflyttat 
årsmöte
2020-05-29 Förslag föreligger till årsmötet.

2020-09-04 Årsmöteshandlingarna skickades ut den 28 
augusti.
2020-10-05 Föreslås stängas

216 2019-12-11 § 125. BUDGETRAMAR FÖR FÖRTROENDEORGAN 
att respektive kontaktperson inom styrelsen för 
förtroendeorganen valberedningen, granskningskommitten 
och beredningskommittén sammankallar förtroendeorganen 
under första kvartalet 2020 för att diskutera och ta fram 
principer för förtroendeorganens budgetramar. 

juni 2020 Öppet 2020-01-24 Inget nytt att rapportera
2020-02-28 Inget nytt att rapportera. 
2020-04-24 Inget nytt att rapportera
2020-05-29 Förslag föreligger till styrelsens junimöte.

2020-09-04 Förslag föreligger till styrelsens 
septembermöte.
2020-10-05 Beslutat och antaget på styrelsemötet 20/9. 
Föreslås stängas.

217 2020-02-08 § 140. 2020 [punkt 6] CRM-SYSTEM 
att sekretariatet ges i uppdrag att upphandla ett CRM system 
med ambitionen att ha det i bruk under första halvåret av 
2021;
att avbesluta styrelsens beslut från 2010 om att mäta antalet 
aktiva medlemmar som del av utvecklingen av 
medlemsregistret.

mars 2021 Öppet 2020-02-28 Inget nytt att rapportera
2020-04-24 Arbete pågår. Inget nytt att rapportera.
2020-05-29 Arbete pågår. Version 1.0 planeras att vara i 
bruk november/december 2020.

2020-09-04 Arbete pågår. CRM-del avseende aktivism 
produktionssätts under oktober 2020.
2020-10-05 Arbete pågår i enlighet med plan och budget. 



218 2020-02-08 § 141. 2020 [punkt 7a] MOTION OM INTEGRERING AV 
DISTRIKT
Styrelsens medskick
- Diskussionen  rör sig mellan såväl ekonomi, organisatorisk 
struktur som distriktens funktion.
- Den nuvarande konstruktionen där distrikten behöver vara 
separata föreningar för att kunna få inflytande över sin 
ekonomi leder till merarbete på lokal nivå.
- En utgångspunkt för det fortsatta arbetet bör vara hur 
grupper och distrikt som har en egen ekonomi kan inkluderas 
som en del av Amnesty Sverige. 
- Att göra grupper och distrikt, som idag är juridiskt egna 
personer, till en del av Amnesty Sverige skulle kunna ses 
som en resursvinst för Amnesty Sverige som helhet. Det 
skulle också innebära att alla grupper och distrikt skulle 
omfattas av Amnesty Sveriges verksamhetsplan och 
prioriteringar. 
- Frågan inkluderar ett riskperspektiv - det skulle öka 
Amnesty Sveriges kontroll över hur grupper och distrikt väljer 
att använder sina pengar. Deras insamling (inte bara de 
delar de väljer att skänka till Amnesty Sverige) skulle 
synliggöras i Amnestys årsredovisning. 
 
att uppdra åt sekretariatet att utreda om och i så fall hur 
distrikt och redovisningsgrupper juridiskt ska kunna bli en del 
av svenska sektionen.
att uppdra till sekretariatet att återkomma till styrelsens 
decembermöte 2020 med en rapport om risk- och 
konsekvensanalys för grupper såväl som Amnesty som 
helhet. 

december 2020 Öppet 2020-02-28 Inget nytt att rapportera
2020-04-24 Inget nytt att rapportera.
2020-05-29 Inget nytt att rapportera.

2020-09-04 Inget nytt att rapportera.
2020-10-05 Inget nytt att rapportera.

219 2020-02-08 § 147. 2020 [punkt 8] FÖRSLAG GÄLLANDE 
BEREDNINGEN PÅ ÅRSMÖTET 
att föreslå årsmötet att bereda motioner och förslag till 
årsmötet i beredningsgrupper. 

Junimötet 2020

Årsmötet

Öppet 2020-02-28 Arbetet fortgår enligt plan. 
2020-04-24 Arbete pågår för evetuellt digitalt årsmöte.
2020-05-29 Förslag föreligger till styrelsens junimöte.

2020-09-04 Förberedelsearbetet pågår enligt plan.
2020-10-05 Föreslås stängas



221 2020-03-14 § 162. 2020 [punkt 4.6] UPPFÖLJNING AV 
ÅRSMÖTESBESLUT 2019
att lägga fram uppföljning av årsmötesbeslut 2017 och 2019 
till årsmötet 2020 med styrelsen medskick. 
att ge sekretariatet i uppdrag att justera policyn för 
boendekostnader under aktivismarrangemang avseende 
transparens i enlighet med GKs rekommendation.

Årsmötet Öppet 2020-04-24 Policy för boendekostnader är justerad och 
framlagd till styrelsen för beslut per capsulam. 
Årsmötesunderlaget uppföljning av årsmötesbeslut är 
uppdaterat utifrån styrelsens medskick på marsmötet. 
2020-05-29 Att-sats 1: Vissa uppdateringar görs i o m 
framflyttat årsmöte. PU får underlaget för godkännande 
före handlingerna till årsmötet skickas ut. Att-sats 2: 
Uppdaterad policy har lagts upp i styrelsens forum och 
kommer nu att publiceras på medlemssidorna. 

2020-09-04
Att-sats 1: Uppföljning av årsmötesbeslut har slutgodkänts 
av PU och skickats ut till medlemmarna den 28 augusti.
Att-sats 2: Den reviderade policyn är publicerad på 
medlemssidorna.
2020-10-05 Beslutet föreslås stängas.

226 2020-06-14

§ 210. 2020 [punkt 6.1] 
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR VERKSAMHET
att uppdra sekretariatet att i den fortsatta 
verksamhetsplaneringen utgå från 
föreslagen övergripande inriktning och huvudmål; 
att uppdra sekretariatet att till styrelsens oktobermöte 
återkomma med förslag på slutgiltig verksamhetsplan 
innehållande övergripande inriktning, huvudmål, delmål samt 
indikatorer för verksamheten 2021.

oktober 2020 Öppet 2020-09-04 Arbete pågår enligt plan. 
2020-10-05 Underlag föreligger till styrelsens oktobermöte

227 2020-06-14 § 211. 2020 [punkt 6.2] 
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
EKONOMI
att utgångspunkten för budgetarbetet för 2021 är att inte 
använda sektionens reserv till verksamhetskostnader 2021: 
att sektionens reserv inte får understiga 31 mkr vid utgången 
av 2021;
att uppdra sekretariatet att till styrelsens oktobermöte 
återkomma med förslag på slutgiltig storlek på reserv, 
reservanvändning, 
intäktsmål, prognostiserad kostnadsbudget samt ekonomiska 
nyckeltal för 2021;
att åtgärder för att hantera risker identifierade i riskanalysen 
systematiskt i ntegreras inom ramen för VP och att styrelsen 
löpande hålls uppdaterad inför VP 2021.

oktober 2020 Öppet 2020-09-04 Arbete pågår enligt plan.
2020-10-05 Underlag föreligger till styrelsens oktobermöte

228 2020-06-14 § 212. 2020 [punkt 7] BUDGETRAMAR 
FÖRTROENDEORGAN
att bordlägga frågan om budgetramar till styrelsens 
septembermöte. 
att Amanda Jackson, i egenskap av kontaktperson för 
valberedningen, ska diskuterar frågan om ett utökat 
jämlikhetsperspektiv och ökad representation i framtida 
styrelser med valberedningen. 

september 2020 Öppet 2020-09-04 Underlag föreligger till styrelsens möte. 
2020-10-05 Beslutade och antagna av styrelsen 20/9. 
Föreslås stängas.



229 2020-06-14 § 213. 2020 [punkt 8] SAMVERKANSAVTAL 
AMNESTYFONDEN
att inte godkänna föreslaget kompletterande samarbetsavtal 
mellan Svenska sektionen av Amnesty International och 
Stiftelsen Svenska Amnestyfonden, och istället uppdra 
sekretariatet att återkomma med mer information om hur 
2.3 “Vinstdelning” är förenlig med huvudavtalet samt om det 
är förenligt att ha ett enkelt bolag utan kostnader; 
 
att utse en delegation inom styrelsen eller adjungerade till 
styrelsen, bestående av Anna Fairbrass och Bengt 
Palmgren, för att i samverkan med Svenska Amnestyfonden 
diskutera kompletterande samarbetsavtal alt revidering av 
befintligt samarbetsavtal mellan Svenska sektionen av 
Amnesty International och Stiftelsen Svenska 
Amnestyfonden och återrapportera till styrelsens 
oktobermöte 2020. 

oktober 2020 Öppet 2020-09-04 Underlag föreligger till styrelsens möte.
2020-10-05 Sekretariatet har återkommit med svar på 
septembermötet. Styrelsen har tagit beslut i forum? 
Föreslår stängas.

230 2020-06-14 § 214. 2020 [punkt 8] INFÖR ÅRSMÖTET
att motionsberedningen under årsmötet ska ske i digitala 
beredningsgrupper som hålls kvällstid den 28-30 september 
2020, med en beredningsgrupp per kväll; 
 
att årsmötet öppnar den 27 september 2020. 
 
att utse Nina Virkkala, Lars Gäfvert och Gosia Håkansson till 
styrelsens representanter i “beredningsgrupp styrning”;
 
att utse Clara Gustafsson, Anna Fairbrass, Mårten Rosander 
och Mehjar Azzouz till styrelsens representanter i 
“beredningsgrupp engagemang & metod”;
 
att utse Amanda Jackson, Linn Malmborg och Ulrika 
Westerlund till styrelsens representanter i “beredningsgrupp 
MR-frågor”;

Årsmötet 2020 Öppet 2020-09-04 Arbetet fortgår enligt plan.
2020-10-05 Föreslås stängas.



231 2020-06-14 § 215. 2020 [punkt 9] ÖVRIGA FRÅGOR: Diskriminering 
och rasism
att med hjälp av extern part specialiserad på 
diskrimineringsfrågor och rasism, genomföra en översyn av 
alla incidenter som rapporterats sedan det nya 
rapporteringssystemet implementerats (2019) i syfte att 
säkerställa att vi följer svenska sektionens  riktlinjer, att 
vidareutveckla organisationens arbete med inkludering samt 
att säkerställa att erfarenhet av rasism inte har förminskats. 
Återrapportering av status av översynen ska ske på 
sektionsstyrelsen nästkommande möte, i september 2020;
att återrapportera till styrelsen kring status för hur den 
beslutade jämlikhetsstrategin har implementerats i 
organisationens rekryteringsprocess. Återrapportering av 
översynen ska ske på sektionsstyrelsen nästkommande 
möte, iseptember 2020;
att inkomma till styrelsen med en uppdragsbeskrivning för en 
översyn av ledningsgruppen. Syftet med översynen ska vara 
att ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att 
ledningsgruppen har ett representativt perspektiv och kan 
skapa förutsättningar för att leda och främja organisationens 
jämlikhetsarbete. Återrapportering av uppdragsbeskrivningen 
ska ske i styrelsens Forum senast juli 2020;
att uppdra åt PU att tillsammans med sekretariatet arbeta 
fram en kommunikation till medarbetare på sekretariatet 
kring styrelsens ställning i frågan kring erfarenheten av  
rasism på sekretariatet.

Juli 2020
September 2020

Öppet 2020-09-04 Översynen av incidenthanteringen är igång. 
Uppdraget för översyn av ledningsgruppen är också 
igång, samt kommunikationen till sekretariatet genomförd. 
En muntlig återrapportering kring status för hur 
jämlikhetsstrategin har implementerats i organisationens 
rekryteringsprocess kommer att göras på mötet. Den 
fjärde att-satsen är genomförd.
2020-10-05 Inget nytt att rapportera

232 2020-09-20 § 237. 2020 [punkt 8] FÖRSLAG TILL BUDGETRAMAR 
FÖR VB, GK, BK och VV 
att lägga till ett fysiskt uppstartsmöte i augusti/september till 
beredningskommitténs budgetramar;
att med denna ändringar anta förslag till budgetramar för 
valberedningen, granskningskommittén, 
beredningskommittén och valberedningens valberedning, 
samt bilägga dessa till direktiven; 
att uppdra åt sekretariatet att utarbeta budgeten för 2021 i 
enlighet med ovan föreslagna budgetramar för 
valberedningen, granskningskommittén, 
beredningskommittén och valberedningens valberedning

oktober 2020
december 2020

Öppet 2020-10-05 Arbetet pågår.

233 2020-09-20 § 242. 2020 [punkt 10] TIDSPLAN STRATEGISK PLAN
att ny strategisk period för svenska sektionen startar 2023;  
att verksamhetsplanen som utvecklas för 2021, även ska 
omfatta verksamhetsåret 2022 med utrymme för revidering 
av mål under hösten 2021. 

oktober 2020
december 2020

Öppet 2020-10-05 Inget nytt att rapportera


