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1. MOTION: Om aktioner

Blixtaktionerna på amnesty.se och aktionerna under rubriken “Fatta pennan” i
Amnesty Press är viktiga verktyg för att hos länder, myndigheter och andra påtala
kränkningar av mänskliga rättigheter. De hör till kärnan i Amnestys verksamhet. Vi
tycker att dessa underlag ska framhävas bättre och att det ska vara lättare för en
arbetsgrupp att få hjälp med innehåll, utformning, formatering om man behöver det.
För aktionerna på “Fatta pennan”-sidan finns redan den möjligheten – man vet vart
man kan vända sig vid frågor, vilket vi också gjort ibland. När det gäller
blixtaktionerna på amnesty.se saknas denna möjlighet.

Årsmötet föreslås besluta

att någon på sekretariatet får i uppgift att svara på eventuella frågor om aktionerna
och kanske bli en länk till internationella sekretariatet;

att även icke-gruppanslutna Amnestymedlemmar, det vill säga det stora flertalet av
Amnestys medlemmar, uppmuntras agera på dessa viktiga aktioner.

/Amnesty Grupp 8, Ingela Taxell (gruppsekreterare)

STYRELSENS MOTIONSYTTRANDE

Amnestys arbete till dags dato

Blixtaktioner är Amnestys snabbaste sätt att agera mot orättvisor. Blixtaktioner är,
precis som motionärerna skriver, en del av kärnan i Amnestys verksamhet, både
globalt och i Sverige. Sekretariatet arbetar aktivt med att tillsammans med
aktivister hitta nya sätt att tillgängliggöra blixtaktioner för rörelsen. Styrelsen
välkomnar att denna viktiga fråga lyfts på årsmötet. Nedan följer en redogörelse för
hur sekretariatet sprider blixtaktioner idag, samt planer på fortsatt utveckling av
arbetet tillsammans med aktivister.

Blixtaktioner internationellt
Under 2020 utfärdades 170 nya blixtaktioner i rörelsen, samt 129 uppdateringar av
tidigare blixtaktioner.

Stöd till aktivister som vill arbeta med blixtaktioner och kontakt med AIS
På sekretariatet finns rollen Kampanjledare IAR (Individuals at risk) som både
samordnar det kortsiktiga och långsiktiga kampanjarbetet för medlemmar och
aktivister i den svenska sektionen. Uppdraget på sekretariatet inkluderar även
direktkontakt med det internationella sekretariatet och att löpande svara på frågor
om blixtaktioner och individfall från medlemmar och aktivister.
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Kampanjledare IAR skickar ut blixtaktioner till de Amnestygrupper som har anmält
intresse. Exempelvis skickas alla blixtaktioner mot dödsstraff till cirka 30
arbetsgrupper, alla blixtaktioner med vårdkoppling till medicinska gruppen, alla
blixtaktioner om Latinamerika till Latinamerikagruppen och så vidare.

Sektionens landssamordnare för Iran och Kina skickar blixtaktioner vidare till de
amnestygrupper som arbetar med aktionsfall i de berörda länderna. Under förra
året lyftes blixtaktioner även i Insats under rubriken “Snabba Puckar”. Det senaste
året har detta arbete utvecklats och det har skapats ett nätverk för blixtaktioner.

Alla globala blixtaktioner finns tillgängliga på
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/. Länken finns både på amnesty.se
och på aktivistportalen, där finns även instruktioner för amnestygrupper. För frågor
och stöd kan organiserade medlemmar och aktivister kontakta sitt regionala team
på sekretariatet eller kampanjledare IAR. Däremot kan sekretariatet, av resursskäl,
inte bistå med formgivning och formatering, utan använder de formgivna dokument
och exempelbrev som distribueras av det internationella sekretariatet.

Tillgängliggöra blixtaktioner för Amnestys medlemmar och supporters
Under rubriken “Fatta Pennan” i den oberoende medlemstidningen Amnesty Press
presenteras, precis som motionärerna tar upp, blixtaktioner i varje nummer, som
både medlemmar och aktivister kan agera på. Vi kan inte mäta hur många det är
som agerar, men vi får med jämna mellanrum återkoppling från personer som
ställer frågor om adresser och uppdateringar om blixtaktionerna, så vi vet att “Fatta
Pennan” är ett uppskattat uppslag i tidningen.

Det nya nätverket och “Fatta Pennan” kräver att personer själva skriver brev, mailar
och twittrar. För att ytterligare nå ut med våra blixtaktioner tillgängliggör vi
blixtaktioner genom webbaktioner. Alla webbaktioner finns tillgängliga på
https://www.amnesty.se/agerahub/, och tidigare aktioner på
https://www.amnesty.se/agerahub/tidigare-aktioner-pa-amnestyse/.

Amnestys planer framöver

Sektionen kommer fortsatt satsa mycket resurser på att sprida blixtaktioner som
webbaktioner, samt att driva och utveckla det nya nätverket för blixtaktioner. Om
det finns intresse hos organiserade medlemmar och aktivister utvecklar
sekretariatet gärna fler utskickslistor till grupper med särskilt intresse för ett visst
land eller en viss fråga. I ett kommande nummer av Insats kommer sekretariatet att
förtydliga var Amnestygrupper kan hitta blixtaktioner, samt presentera
kampanjledare IAR för att amnestygrupper ska känna till vem de ska vända sig till
med frågor om individfall och blixtaktioner. Sekretariatet stöttar gärna även
aktivister via exempelvis workshops i arbetet med att sprida och jobba med
aktionerna lokalt.
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Konsekvensanalys

Styrelsen förstår att frågan är större än det som ryms i motionens att-satser och
välkomnar en diskussion på årsmötet om hur vårt arbete med blixtaktioner kan
utvecklas ytterligare. Styrelsen bjuder in till en sådan dialog med
årsmötesdeltagarna tisdagen den 4 maj. Förslagen som presenteras i motionens
att-satser är väldigt kloka. Ur ett konsekvensperspektiv så blir dock förändringarna
inte så stora då sekretariatet i sin nuvarande organisering redan prioriterar en roll
som fungerar som kontaktyta till aktivister och som länk till det internationella
sekretariatet. Sekretariatet lägger också ner stora resurser på att tillgängliggöra
blixtaktioner för medlemmar och aktivister i form av olika aktioner och genom det
nya nätverket för blixtaktioner.

Styrelsens yrkande

Styrelsen delar motionärernas bild av vilken viktig resurs blixtaktionerna är i
Amnestys globala påverkansarbete. Blixtaktionerna är rörelsens snabbaste
internationella påverkansmetod, och det är av yttersta vikt att svenska sektionen
även fortsatt tillgängliggör dem för rörelsen.

Som lyfts fram ovan är arbetet med att tillgängliggöra och sprida blixtaktioner högt
prioriterat i svenska sektionen.

Styrelsen föreslår årsmötet

att anse motionen besvarad.
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2. MOTION: Om permanent uppehållstillstånd för

ensamkommande afghanska ungdomar som varit i

Sverige i mer än tre år

Den afghanska staten kan inte skydda sina medborgare och ingen del av landet är
i dag säker för civila. Amnesty och flera humanitära organisationer anser därför att
ingen bör återsändas med tvång till Afghanistan. Amnesty och Röda Korset slår
fast att situationen i landet nu är så allvarlig att de flesta personer som kommer
från Afghanistan och söker asyl i Sverige i själva verket, rent flyktingrättsligt, är
skyddsbehövande och att de därmed borde ha rätt till asyl.

Individuell prövning i varje enskilt fall är grundläggande i asylprocessen, men
humanitära skäl gör det befogat att välja en annan väg för de afghanska
ungdomarna. De ensamkommande har utsatts för missförhållanden som saknar
motstycke. Unga ensamkommande har i Sverige drabbats av extremt stor
osäkerhet på grund av långa handläggningstider, ovetenskapliga
åldersbedömningar och en osäker asylprocess.

Konsekvenser
Med permanent uppehållstillstånd får ungdomarna stanna i Sverige, som nu är
deras hem och trygga plats. Här har de lärt sig svenska och har tagit till sig nya
synsätt på vad demokrati och jämlikhet innebär.

Många ungdomar lever som papperslösa i Sverige eller Europa eftersom det är
ännu farligare för dem att tvångsutvisas. Antalet papperslösa ungdomar som driver
vind för våg ute i ett skuggsamhälle kommer att minska.

Ungdomarna har skaffat sig utbildning och ofta tagit studielån. De får en chans att
betala tillbaka.

Många unga står på tröskeln till arbetsmarknaden, där de snabbt kan etableras
inom flera sektorer.

Amnestys trovärdighet skulle öka. Amnesty har tagit ställning i frågan men hittills
inte lyckats bidra till att afghanska ungdomar blivit rättssäkert bemötta. Amnestys
engagemang i flyktingfrågan har inte nått ut till allmänheten men kan göra det med
kampanj för ensamkommande från Afghanistan.

Vilka resurser krävs?
Amnestygrupper arbetar med opinionsbildning via sociala och lokala medier.
Sekretariatet arbetar med lobbyverksamhet och med riksmedier. Arbetsgruppen för
samarbete med bland annat Röda Korset och Rädda Barnen görs till ett nav för
påverkan på politiker och lagstiftning.
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Årsmötet föreslås besluta

att Amnesty Sverige under det kommande året arbetar för att lagstiftningen ändras
så att ensamkommande afghanska ungdomar som varit i Sverige i mer än tre år
beviljas permanent uppehållstillstånd;

att Amnesty Sverige samarbetar med Röda Korset och Rädda Barnen för att nå
målet;

att Amnestygrupperna inkluderas i arbetet med att påverka opinionen via sociala
medier;

att resultatet redovisas på årsmötet 2022.

/Amnesty Grupp 129 Sandviken, Elisabet Cramer, Anita Grünbaum och Sigbrit
Nordvall

STYRELSENS MOTIONSYTTRANDE

Amnestys arbete till dags dato

Afghanistan är det enskilda land som Amnesty Sverige arbetar allra mest med. Det
gäller rådgivning i enskilda asylärenden till asylsökande, deras offentliga biträden
och ombud, gode män, lärare, familjehem och nätverk som Vi står inte ut. I de
enskilda asylärenden där det går att bekräfta en individuell risk vid återsändande
kan sekretariatet inge yttranden till Migrationsverket och migrationsdomstolarna. I
några av dessa ärenden har personer sedan beviljats skydd. Amnesty Sverige har
under de senaste åren arrangerat seminarier om Afghanistan samt deltagit i
seminarier, konferenser och möten som arrangerats av andra.

Under förra året beviljades runt 50 procent av asylsökande från Afghanistan skydd.
Antalet flyktingstatusförklaringar var också förhållandevis många. Även om vi är
långt ifrån den situation som Amnesty anser är den korrekta, nämligen att ingen
återsänds med tvång, ser vi att det arbete vi utför ändå i viss utsträckning har
effekt.

Sekretariatets flykting-och migrationsteam har ofta samtal med personer som är
direkt berörda. I alla kontakter görs allt som är möjligt för att på olika sätta försöka
bistå, även i de fall där ett återsändande kommer att ske. Att fel har begåtts i form
av bland annat orättssäkra ålderuppskrivningar är tydligt. Detta har också tydligt
påtalats av bland andra Amnesty.
Amnesty Sverige har kommenterat Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden.
Kommentarerna finns upplagda på amnesty.se och kan användas av andra vilket vi
också vet görs. I ett antal olika sammanhang såsom i media och vid
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rundabordssamtal har vi lyft vårt krav att Sverige ska upphöra med att tvångsutvisa
personer till Afghanistan. Detta gör vi fortfarande och med oförminskad styrka.

Flykting- och migrationsteamet på sekretariatet träffar regelbundet (var sjätte
vecka) kollegor inom ett stort antal organisationer i Sverige som arbetar med
flykting- och migrationsfrågor, däribland Röda Korset, Asylrättscentrum (fd
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar), Rädda Barnen, FARR, RFSL,
RFSL Newcomers och RFSL ungdom, Svenska Kyrkan, Caritas, Sociala
Missionen, Stadsmissionen och Islamic Relief. Detta görs inom det gemensamma
nätverket FOSIF.

Vid dessa möten utbyter organisationerna information och erfarenheter, tankar och
strategier liksom relevanta rättsliga avgöranden. Många av organisationerna inom
FOSIF arbetar med Afghanistan och asylsökande från landet på olika sätt och
utifrån vars och ens mandat.

Samarbete sker med organisationerna i frågan om Afghanistan, där det bedöms
som relevant och strategiskt. I andra sammanhang är det faktum att
organisationerna istället kompletterar varandra det mest strategiska. Information
och fakta om Afghanistan uppdateras regelbundet och sprids brett, samt läggs upp
på amnesty.se.

Sekretariatet har regelbunden kontakt med Polisen angående verkställigheter till
Afghanistan och diskuterar också stöd på plats vid återvändandet. Detta sker
också med Migrationsverket.

Amnestys planer framöver

Arbetet med att ändra svenska myndigheters praxis angående Afghanistan är
mångfaldigt. Såväl Amnesty som andra organisationer, inklusive Röda Korset och
Rädda Barnen, fortsätter det arbetet. När det gäller just Afghanistan, skiljer sig
dock uppfattningarna om skyddsbehov åt, mellan oss och myndigheterna. Ett
annat exempel på när så många organisationer har gått samman och i hög
utsträckning haft en annan uppfattning än myndigheterna om ett specifikt land, är
Irak. På grund av vårt arbete lyckas vi dock ibland med att få en positiv
praxisförskjutning och positiva beslut i enskilda ärenden där vi intervenerar. Vi tror
också att vårt arbete har givit resultat i såväl domar som avgöranden i första
instans när det gäller Afghanistan. Det innebär tyvärr inte att vi har en gemensam
syn på exempelvis internflyktsalternativ.

Konsekvensanalys

Amnesty International ställer sig aldrig bakom amnestier. Det finns flera
anledningar till detta. En av dessa är att asylrätten utgår från en individualiserad
prövning för att den ska nå upp till kraven på att vara rättssäker. Detta är för vår
organisation en viktig och grundläggande faktor och något som vi bevakar löpande.
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Det är också något som vi påtalar och lyfter, bland annat i vår kritik mot listor över
så kallade säkra länder och kritiken mot EU-Turkiet överenskommelsen och EU
Kommissionens förslag till “Pact on migration”. Amnestier är till sin natur
rättsosäkra. Om än av godo för de som omfattas, öppnar de upp för andra typer av
gruppbedömningar med tydliga risker att underminera den grundläggande
principen om individualiserad asylprövning. Inte heller Röda Korset och Rädda
Barnen ställer sig bakom ett krav på amnesti.

En amnesti skulle kräva en särskild ny lagstiftning. En sådan skulle då, liksom vid
tidigare tillfällen då detta har gjorts i Sverige, nödvändigtvis innehålla krav på bland
annat att en person ska ha ankommit till Sverige innan ett visst datum och
vandelskrav.

När bedömningen utgår ifrån andra faktorer än skyddsbehov finns en risk för
godtycklighet och att det i sin tur försämrar situationen för personer med faktiska
skyddsbehov, men som inte uppfyller kraven. Detta märks exempelvis i debatten
kring den så kallade gymnasielagen, där tolkning av tidskriterierna, betyg och
anställningsformer ofta kommer i fokus. Det finns en utbredd uppfattning att de
som omfattas av gymnasielagen har fått en extra chans trots att de saknar
asylskäl, eftersom lagen inte nämner sådana. Detta är särskilt allvarligt när det
gäller personer som vi anser har ett skyddsbehov, från exempelvis Afghanistan.
Om Amnesty, istället för att fortsätta att arbeta utifrån ett flyktingrättsligt perspektiv,
skulle lägga resurser på att förorda uppehållstillstånd utifrån exempelvis
ankomstdatum, skulle det försvaga vårt mycket starka ställningstagande kring
situationen i Afghanistan. Däremot agerar Amnesty inte heller mot att andra
organisationer, med andra mandat, arbetar för en amnesti. Vi har också vid tidigare
tillfällen när amnestikrav har drivits varit noga med att inte uttala oss på sätt som
hade kunnat försvåra för de som stod bakom kraven.

De personer som är eller var ensamkommande barn när de kom till Sverige
kommer från olika länder och har åberopat olika asylskäl. Av de cirka 35 000
ensamkommande barn som kom under 2015 var en stor majoritet, nästan 24 000,
afghanska medborgare. Bland övriga nationaliteter kan nämnas Syrien, Somalia,
Eritrea och Irak. Vilka individuella skyddsbehov som åberopas skiljer sig åt mellan
olika individer och åldersgrupper, liksom säkerhets- och människorättssituationen
kan skilja sig åt både mellan och inom olika länder. Det finns unga personer från
olika andra länder än Afghanistan som befinner sig i samma situation, varav vissa
också är i behov av skydd.

Amnestys trovärdighet skulle inte öka med krav på en amnesti för afghanska
ungdomar. Tvärtom riskerar ett sådant krav att kraftigt underminera vår
trovärdighet kring alla asylrättsliga frågor och den expertroll vi idag har. Vi skulle
även riskera att bidra till en mer generell urholkning av den individuella prövningen
som en av de grundläggande faktorerna för en rättssäker asylprövning.
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Vad gäller Amnestys arbete och engagemang i flyktingfrågan, beslutade årsmötet
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.

Efter bland annat genomförande av en workshop med personal från sekretariatet
och medlemmar fanns enighet om att fokusera på detta och att under 2021
prioritera att arbeta med kunskapshöjande insatser med fokus på respekt för
flyktingskapet. Detta finns nu i vår verksamhetsplan för 2021 och kommer rent
naturligen att innefatta fortsatt arbete kring Afghanistan som ett prioriterat land
liksom mer information och kunskapshöjande insatser för allmänheten för att lyfta
respekten för flyktingskapet och för att värna rätten att söka asyl.

Styrelsens yrkande

Styrelsen föreslår årsmötet

att avslå motionen.
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1. FÖRSLAG: Om medlemsavgifternas storlek 2022

Medlemsavgifterna i Amnesty Sverige har sedan 1998 varit 240 kr/år för
helbetalande och 160 kr/år för delbetalande medlem. Sedan 2019 är
medlemsavgiften för personer under 18 år 0 kr.

Sedan 2001 har sektionen medvetet satsat på att få så många medlemmar som
möjligt att betala sin medlemsavgift via autogiro. Idag är det cirka 94 procent som
betalar via autogiro. De flesta medlemmarna, cirka 81 procent, bidrar idag även
med en gåva per månad, utöver de 20 kronor som är medlemsavgiften.
Medlemmarna ger i genomsnitt 77 kronor extra varje månad. Denna summa ökar
stadigt.

Den delbetalande avgiften omfattar efter beslut på årsmötet 2005 personer under
20 år och är ett alternativ för unga som inte har möjlighet att betala via autogiro.

Medlemsavgiftens storlek sätter en lägsta tröskel för att vara medlem. Genom att
inte höja medlemsavgiften sedan 1998 har vi i praktiken sänkt den med 25-30
procent om vi räknar med inflationen. Därmed har vi sänkt tröskeln för medlemskap
samtidigt som vi har ökat det ekonomiska stödet från våra medlemmar. Styrelsen
anser att det är positivt att behålla en låg tröskel för medlemskap för att ge
möjlighet för alla, inklusive de vars rättigheter vi jobbar för, att kunna vara med och
påverka.

Årsmötet föreslås besluta

att den helbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 240 kronor per år för
2022;

att den delbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 160 kronor per år för
2022 och omfattar personer under 20 år;

att avgiften för medlemmar under 18 år hålls oförändrad till 0 kr för 2022.
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2. FÖRSLAG: Om stadgeändringar gällande årsmöte och

extra medlemsmöte (punkt 7.8 och 9.2 i stadgarna)

Amnesty Sverige har direktdemokrati. Det innebär att alla medlemmar har rösträtt
på sektionens årsmöte. I en organisation med representativ demokrati utser
medlemmarna ombud som representerar medlemmarna och har rösträtt på
årsmötet.

I nuläget är följande reglerat i sektionens stadgar:

§ 6.1 Medlem kan den bli som ansluter sig till sektionens stadgar och vill arbeta för
Amnesty Internationals åtagande. Medlem är den som ansökt om medlemskap,
erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift samt införts i medlemsregistret.

§ 9.2 Varje medlem av Sektionen har rätt att närvara vid årsmöte och extra
medlemsmöte om medlemmen innan anmälningstiden till mötet gått ut har betalat
full medlemsavgift för innevarande eller föregående år eller har registrerat sig som
ungdomsmedlem. För yttrande-, förslags- och rösträtt krävs att medlemmen anmält
sig till årsmötet i enlighet med de anvisningar som ges i kallelsen. Årsmötet får vid
upprättande av röstlängden bevilja sent anmälda medlemmar yttrande-, förslags-
och rösträtt.

§ 7.8 Förtroendevalda i ett organ som väljs av årsmötet (sektionens styrelse,
granskningskommittén, beredningskommittén och valberedningen) ska vara
medlemmar i svenska sektionen av Amnesty International.

I Amnesty Internationals Core Standards (som svenska sektionen har att följa) står
följande:

CS3 VI ’Chairs and members of the Board of Sections and Structures may not be
appointed to any senior salaried post in that Section for two years following the end
of their elective mandate’ and ’Senior salaried staff of a Section or Structure may
not stand for membership elected Board positions in that Section or Structure for
two years following the end of office’. This applies equally to co-opted positions on
the Board. If it appears that, in exceptional situations, these provisions are contrary
to the interests of the Movement, a decision will be made by an ad hoc commission
composed of the Chair of the International Board, the Chair of the ICM and the SG.

Regleringarna i Core Standards innebär att “seniora tjänstemän” inte kan väljas till
sektionsstyrelsen förrän två år efter avslutad tjänst på sekretariatet. Core
Standards reglerar dock inte val till övriga förtroendeorgan.
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Nuvarande regleringar i stadgarna innebär att medlemmar som är anställda på
Amnesty Sveriges sekretariatet har rösträtt på årsmötet, samt skulle kunna väljas
till något av sektionens förtroendeorgan.

Problemformulering

● Sekretariatet ska agera på uppdrag av årsmötet och styrelsen. Styrelsen
tillsätter en generalsekreterare som leder arbetet på sekretariatet. En
jävssituation uppstår när det finns intressekonflikter där objektiviteten kan
ifrågasättas. På ett årsmöte skulle det till exempel kunna handla om:

○ val till styrelsen som i sin tur tillsätter sekretariatets högsta chef
(generalsekreterare), samt styr organisationen mellan årsmöten;

○ val till andra förtroendeorgan som granskar sekretariatets arbete,
föreslår kandidater till förtroendeorganen, samt stöttar
medlemmarna i sitt förslagsställande till årsmöte, styrelse och
sekretariat;

○ beslut av strategisk karaktär som påverkar det operativa arbetet;

○ beslut som påverkar generalsekreterarens roll och uppdrag.

● I rollen som anställd på sekretariatet har personen i sitt arbete möjlighet att
påverka organisationens verksamhet, på ett sätt som andra medlemmarna
inte har. Att rösta på årsmötet (kanske på förslag som personen själv har
varit med och tagit fram) skapar en ojämnt inflytande mellan anställd och
övriga medlemmar.

För att undvika jävssituationer och en ojämnt inflytande mellan anställda och
medlemmar är det brukligt att anställda, i organisationer med direktdemokrati, inte
äger rösträtt på organisationens årsmöte, samt att detta regleras i organisationens
stadgar. För organisationer med representativ demokrati är detta inte en fråga som
behöver hanteras då medlemmarna utser de ombud som äger rösträtt på årsmötet.

Styrelsen är medveten om att det innebär en inskränkning i medlemsskapet för
anställda i sektionen, men menar att anställda har andra sätt att påverka
organisationen som övriga medlemmar inte besitter, samt att frågan om jäv bör
regleras.

Årsmötet föreslås besluta

att lägga till följande skrivningar i sektionens stadgar:
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7.8 Förtroendevalda i ett organ som väljs av årsmötet (sektionens styrelse,
granskningskommittén, beredningskommittén och valberedningen) ska vara
medlemmar i svenska sektionen av Amnesty International. Anställd på
sektionens sekretariat kan inte väljas till förtroendeuppdrag. 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.

9.2 Varje medlem av Sektionen har rätt att närvara vid årsmöte och extra
medlemsmöte om medlemmen innan anmälningstiden till mötet gått ut har betalat
full medlemsavgift för innevarande eller föregående år eller har registrerat sig som
ungdomsmedlem. För yttrande-, förslags och rösträtt krävs att medlemmen anmält
sig till årsmötet i enlighet med de anvisningar som ges i kallelsen. Årsmötet får vid
upprättande av röstlängden bevilja sent anmälda medlemmar yttrande-, förslags-
och rösträtt. Anställd har närvaro- och yttranderätt, men äger ej rösträtt på
årsmötet.
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