
Årsmötesbeslut 2019/2020 Styrelsen föreslås besluta (det styrelsen beslutar förs in i öppna beslut)
§ 47. Motion: Om internationellt program mot tortyr (motion från 2019)
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 beslutade
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.

Årsmötet 2020 beslutade, på styrelsens rekommendation, att behålla beslutet öppet. 

Nytt förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta 
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens februarimöte 2021 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 (motion från 2019)
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 beslutade
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. 

Årsmötet 2020 beslutade, på styrelsens rekommendation, att behålla beslutet öppet. 

Nytt förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta 
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens februarimöte 2021 rapportera hur sekretariatet har 
fortsatt verka för att arbetet mot dödsstraffet intensifieras och utvecklas, både i Sverige och 
internationellt, inklusive att utvidga samarbetet med andra MR-organisationer.

§ 50. Motion: Om översättning till engelska av hemsidan (motion från 2019) 
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 beslutade
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. 

§ 25. Motion: Om reviderade riktlinjer för valberedningen (motion från 2020)
att anta reviderade riktlinjer för valberedningen i enlighet med nedanstående förslag. (för 
reviderade riktlinjer se årsmötesprotokoll.)

Årsmötesbeslut 2020 § 25. Motion: Om reviderade riktlinjer för valberedningen

Styrelsen föreslås besluta
att ge sekretariatet i uppdrag att revidera riktlinjer för valberedningen i enlighet med årsmötets beslut. 
(för reviderade riktlinjer se årsmötesprotokoll.)



§ 26. Förslag: Om stadgeändringar för att skydda medlemsdemokratin (förslag från 2020)
att lägga till en ny punkt 7.3 i sektionens stadgar som preciserar förslagsrätten till sektionens 
årsmöte. 
att korrigera numreringen för resterande punkter under avsnitt sju;
att i punkt 9.2 lägga till “förslagsrätt” 
(för skrivningar i stadgarna se årsmötesprotokoll.) 

Årsmötesbeslut 2020 § 26. Förslag: Om stadgeändringar för att skydda medlemsdemokratin 

Styreslen föreslås besluta 
att ge sekretariatet i uppdrag att lägga till en ny punkt 7.3 i sektionens stadgar som preciserar 
förslagsrätten till sektionens årsmöte; 
att korrigera numreringen för resterande punkter under avsnitt sju;
att i punkt 9.2 lägga till “förslagsrätt” 
(för skrivningar i stadgarna se årsmötesprotokoll.) 

§ 29. Motion: Om strategi för samiska frågor med utgångspunkt i urfolksrätten (motion från 
2020)
att Amnesty Sverige under de kommande åren ska fortsätta att utveckla det redan pågående 
strategiska arbetet med samerättsliga frågor med utgångspunkt i urfolksrätten; 
att strategiska arbetsformer fortsätter utvecklas i nära samarbete med samiska företrädare och 
rättighetsbärare och med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna.

Årsmötesbeslut 2020 § 29. Motion: Om strategi för samiska frågor med utgångspunkt i 
urfolksrätten
Styrelsen föreslås besluta
att ge sekretariatet i uppdrag att under de kommande åren fortsätta att utveckla det redan pågående 
strategiska arbetet med samerättsliga frågor med utgångspunkt i urfolksrätten; 
att ge sekretariatet i uppdrag att fortsätta utveckla strategiska arbetsformer i nära samarbete med 
samiska företrädare och rättighetsbärare och med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna;
att ge sekretariatet i uppdrag att återrapportera arbetet till styrelsen februari 2022, inför årsmöte. 

§ 30. Motion: Om att försvara asylrätten (motion 2020)
att Amnesty Sverige under det kommande året i högre utsträckning ska prioritera arbetet för att i 
EU och Sverige lyfta rätten att söka asyl som en grundläggande mänsklig rättighet, till exempel 
genom information till allmänheten.

Årsmötesbeslut 2020 § 30. Motion: Om att försvara asylrätten 
att ge sekretariatet i uppdrag att under det kommande året i högre utsträckning prioritera arbetet för att i 
EU och Sverige lyfta rätten att söka asyl som en grundläggande mänsklig rättighet, till exempel genom 
information till allmänheten, samt återrapportera arbetet till styrelsen februari 2022, inför årsmöte. 

§ 33. Förslag: Medlemsavgiftens storlek
att den helbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 240 kronor per år för 2020;
att den delbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 160 kronor per år för 2020 och 
omfattar 
personer mellan 18 och 20 år;
att årsavgiften för personer under 18 år hålls oförändrad till 0 kr.

Årsmötesbeslut § 33. Förslag: Medlemsavgiftens storlek
att den helbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 240 kronor per år för 2020;
att den delbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 160 kronor per år för 2020 och omfattar 
personer mellan 18 och 20 år;
att årsavgiften för personer under 18 år hålls oförändrad till 0 kr.

Kräver ingen åtgärd.


