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UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT
Årsmötet 2018 beslutade att årsmötesbeslut formellt ska stängas alternativt
behållas öppna av årsmötet. Detta för att styrelsen ska kunna avgöra när den ska
sluta att arbeta med ett visst beslut. De beslut som kan stängas är 1) beslut som
har genomförts och återrapporterats till årsmötet, 2) beslut som styrelsen inte har
lyckats genomföra och där styrelsen bedömer att fortsatt arbete inte heller kommer
att ge önskat resultat. Att årsmötet stänger ett beslut som inte är genomfört betyder
formellt att årsmötet tar tillbaka sitt förra beslut.
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Bilaga 3: Policy för jämlikhet
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Bilaga 5: Riktlinjerna för boendekostnader i samband med aktivist- och
medlemsevenemang
Bilaga 6: Rapport om arbetet med aktionsfall
Bilaga 7: Riktlinjer för medlemmarnas inflytande över Amnesty Sveriges
verksamhetsplanering
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ÅRSMÖTESBESLUT FRÅN 2017
§ 35. Motion 2.4: Om att öka den lokala aktivismen genom starkare distrikt
Årsmötet beslutar
att uppdra till styrelsen att i samband med interndemokratiöversynen utreda hur
distrikten kan stärkas.
Styrelsens åtgärd
Styrelsen lade på årsmötet 2019 fram ett förslag om representativ demokrati, som
syftade till att stärka distriktens demokratiska funktion i den svenska sektionen.
Förslaget röstades ned av årsmötet. Styrelsen har fortsatt att arbeta med att stärka
den lokala aktivismen och har under 2019 antagit en strategi för aktivism.
Aktivismstrategin ska bidra till att stärka och utveckla arbetet med lokal
organisering, det lokala ledarskapet, samt att skapa bättre förutsättningar för
inflytande och delaktighet för medlemmar och aktivister. Strategin ska genomföras
successivt, vilket kommer att involvera sekretariatet, såväl som förtroendevalda,
aktivister och medlemmar på lokal och distriktsnivå.
För aktivismstrategin se bilaga 1.
Styrelsen föreslår att beslutet stängs.

ÅRSMÖTESBESLUT FRÅN 2019
§ 35. Förslag: Om medlemsavgiften
Årsmötet beslutar
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 kronor.
Styrelsens åtgärd
Beslutet föranledde ingen åtgärd. Styrelsen föreslår att beslutet stängs.
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§ 36. Motion om stadgeändringsförslag gällande begränsa antalet gånger samma
revisor kan omväljas
Årsmötet beslutar
att ändra § 7.5 och 7.7
Förändringen innebär ett tillägg om att revisorerna väljs “för en tid av ett år”, att
“revisorerna får maximalt tjänstgöra i en sammanhängande period av sex år” samt
att som övergångsregel inte inräkna tjänstgöringsår som gjorts före 2016.
Styrelsens åtgärd
Stadgarna har uppdaterats i enlighet med årsmötets beslut.
Styrelsen föreslår att beslutet stängs.

§ 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”.
Förändringen innebär att även registrerade ungdomsmedlemmar som inte betalar
medlemsavgift har rätt att närvara vid årsmötet och extra medlemsmöte om
personen har registrerat sig som ungdomsmedlem för innevarande eller
föregående år. Har personen anmält sig till årsmötet i enlighet med kallelsen har
personen också yttrande- och rösträtt.
Styrelsens åtgärd
Stadgarna har uppdaterats i enlighet med årsmötets beslut. Blanketten “Medlem
under 16 år” har uppdaterats med information om att medlemskapet innebär
närvaro- och rösträtt på Amnesty Sveriges årsmöte.
Styrelsen föreslår att beslutet stängs.
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§ 38. Motion om tillägg i sektionens stadgar gällande införandet av en
beredningskommittè
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 det 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”.
Förändringen innebär att beredningskommitténs rapport är en fast punkt på
årsmötets dagordning, samt att personer som väljs till beredningskommittén ska
vara medlemmar i svenska sektionen av Amnesty International.
Styrelsens åtgärd
Stadgarna har uppdaterats i enlighet med årsmötets beslut.
Styrelsen föreslår att beslutet stängs.

§ 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.
Styrelsens åtgärd
Direktivet har uppdaterats i enlighet med årsmötets beslut.
För direktiv för beredningskommittén se bilaga 2.
Styrelsen föreslår att beslutet stängs.
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§ 40. Förslag om ramverk för jämlikhetspolicy
Årsmötet beslutar
att uppdra åt styrelsen att ta fram en jämlikhetspolicy utifrån följande centrala
principer:
1. Alla människors lika värde
2. Vi ska ha ett intersektionellt perspektiv och utgå ifrån maktanalys
3. Vi ska präglas av tillgänglighet, inkludering och respekt
4. Vi har alla ett ansvar
5. Vi ska bedriva ett målmedvetet arbete
att jämlikhetspolicyn ersätter den nuvarande mångfaldspolicyn
Styrelsens åtgärd
På styrelsens junimöte 2019 antog styrelsen en policy för jämlikhet. Policyn låg till
grund för den strategi för jämlikhet som styrelsen beslutade om på styrelsens
oktobermöte 2019.
För policyn för jämlikhet se bilaga 3.
Styrelsen föreslår att beslutet stängs.

§ 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.
Styrelsens åtgärd
Riktlinjerna för valberedningens valberedning har uppdaterats i enlighet med
årsmötets beslut.
För riktlinjer för valberedningens valberedning se bilaga 4.
Styrelsen föreslår att beslutet stängs.
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§ 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.
Styrelsens åtgärd
Styrelsen har beslutat om riktlinjer för boendekostnader i samband med aktivistoch medlemsevenamang. Riktlinjerna är kompatibla med Amnestys miljöpolicy och
kommande inköpspolicy.
För riktlinjerna för boendekostnader i samband med aktivist- och
medlemsevenemang se bilaga 5.
Styrelsen föreslår att beslutet stängs.

§ 43. Motion om adoptionsfall
Årsmötet beslutar
att uppdra åt styrelsen att förtydliga hur grupperna kan arbeta med aktionsfall eller
annat långsiktigt arbete.
Styrelsens åtgärd
På uppdrag av styrelsen har sekretariatet genomfört en kartläggning av aktiva
grupper och pågående aktionsfall. Utifrån kartläggningen har ett antal
utvecklingsområden identifierats, som ska stärka, utveckla och förtydliga hur
Amnesty Sverige kan arbeta med aktionsfall och annat långsiktigt arbete. I
kartläggningen konstateras bland annat att arbetet behöver effektiviseras och att
återkoppling till grupper behöver öka. Målsättningen är att skapa förutsättningar för
fler målgrupper att arbeta med aktionsfall och sekretariatet kommer att arbeta för
att sprida information om denna arbetsform inom Amnesty Sverige, samt att främja
fler påverkansmetoder som kan stödja arbetet med aktionsfall.
För fullständig rapport om arbetet med aktionsfall se bilaga 6.
Styrelsen föreslår att beslutet stängs.
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§ 45. Motion om medlemmars 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.
Styrelsens åtgärd
Hösten 2019 fattade styrelsen beslut om en strategi för aktivism. Med
aktivismstrategin som utgångspunkt genomförs flera förändringar som ska öka
medlemmarnas möjlighet till inflytande över Amnesty Sveriges
verksamhetsplanering, både på en strategisk och en operativ nivå.
Den strategiska nivån handlar bland annat om möjligheterna att delta i
konsultation/dialog inför beslut om nya strategiska planer, både för den
internationella rörelsen som helhet och för Amnesty Sverige, men även inför beslut
om andra frågor (t ex policyer) med hög relevans för Amnesty Sverige.
Den operativa nivån handlar bland annat om möjligheten att delta i planeringen av
kampanjernas inriktning och utformning, samt hur andra nyckelaktiviteter ska
genomföras.
För en mer utförlig rapport och riktlinjer för medlemmarnas inflytande över Amnesty
Sveriges verksamhetsplanering se bilaga 7.
Förändringarna utifrån den nya aktivismstrategin håller fortfarande på att planeras.
Styrelsen föreslår därför att beslutet hålls öppet.

§ 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.
Styrelsens åtgärd
På uppdrag av styrelsen har sekretariatet arbetat för att, både i Sverige och
internationellt, intensifiera arbetet mot tortyr. I februari 2020 deltog Amnesty
Sverige i en utbildning, för behandlare, advokater och jurister i Göteborg, där
Amnesty Sverige höll en föreläsning om folkrätt och tortyr och dess konsekvenser.
Amnesty Sverige har också föreslagit, och ska som nästa steg planera, nya
utbildningar om tortyr och dess konsekvenser, för Migrationsverkets
asylhandläggare och beslutsfattare. Amnesty Sverige har i möte med ordföranden i
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Riksdagens justitieutskott lyft frågan om tortyr i svensk lagstiftning och utredningen
om detta, samt följt upp med Justitiedepartementet om tortyr i svensk lagstiftning.
Behovet av svensk tortyrlagstiftning har också lyfts fram i såväl den regionala
årsrapporten för 2019 (publicerades i mars 2020) som i organisationens
skuggrapport till Sveriges granskning inom ramen för Universal Periodic Review.
Sekretariatet kommer, med anledning av Sveriges svar på kommentarer kring
frågan i Universal Periodic Review, att ånyo uppvakta Justitiedepartementet i
frågan.
Sektionen planerar dels ett seminarium om tortyr tillsammans med Amnestys grupp
för internationella straffrättsliga frågor/ICC gruppen dels för seminarium och
eventuellt andra aktiviteter kopplade till årsdagen av Guantanamos öppnande, den
11 januari 2021. Ett fokus kommer att vara tortyr.
Inom ramen för den internationella kampanjen Skriv för frihet, valde Amnesty
Sverige ut två (av totalt fyra) fall som rörde frågan om tortyr. Inom ramen för A-day,
den årliga föreläsningsturné som riktar sig till gymnasieungdomar, lyfte föreläsarna
fram tortyr. 8 753 gymnasieungdomar tog del av föreläsningen under 2019.
Amnesty Sverige arbetar i dagsläget med 15 aktionsfall som berör tortyr och i detta
arbete stödjer sektionen aktivister med material, uppdateringar med mera.
Amnesty Sverige lyfte genomgående upp tortyr i det reaktiva arbetet mot
interneringslägren i Xinjiang, bland annat genom vittnesmål från personer som
släppts från lägren och beskriver hot, trakasserier och tortyr. I det reaktiva
mediearbetet för Ahmadreza Djalali lyfte Amnesty Sverige fram risken för tortyr när
Ahmadreza Djalali plötsligt under sommaren fördes bort och avtvingades nya
erkännanden.
Efter årsmötesbeslutet inledde sekretariatet diskussion med experter på det
internationella sekretariatet, som arbetar med tortyr, om möjligheterna att utarbeta
en motion till Global Assembly Meeting i syfte att stärka frågan om tortyr under
nästa strategiska period. Slutsatsen blev att inte arbeta fram en motion, men att
bland annat undersöka möjligheterna att formulera ett internationellt projekt med
extern finansiering. Diskussioner fortgår.
Med utgångspunkt i de strategiska mål som håller på att tas fram för hela den
internationella rörelsen ska Amnesty Sverige utforma nya strategiska mål för
sektionens arbete. Inom ramen för denna diskussion bör Amnesty Sverige fastslå
hur arbetet mot tortyr ska fortskrida.
Styrelsen föreslår att beslutet hålls öppet.
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§ 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.
Styrelsens åtgärd
På uppdrag av styrelsen har sekretariatet arbetat för att stärka och utveckla arbetet
mot dödsstraffet. För detta ändamål, inrättade sekretariatet i augusti 2019 ett
enhetsövergripande människorättsteam med fokus på dödsstraff. I teamet ingår
medarbetare från kampanj, kommunikation och policy. Teamet driver MR-arbetet
och ger stöd till aktivisternas insatser inom Amnesty Sverige. Teamet kvarstår
under hela 2020, därefter fattas besut inför nytt verksamhetsår 2021 utifrån
gällande resurser.
På världsdagen mot dödsstraffet den 10 oktober genomförde arbetsgruppen mot
dödsstraff och Hälso- och sjukvårdsgruppen en ljusmanifestation och ett
seminarium i Stockholm, med fokus på den svensk-iranske forskaren Ahmadreza
Djalali. Ytterligare 40 grupper agerade under dagen. Riksdagens tvärpolitiska
grupp för mänskliga rättigheter har, på uppmaning av Amnesty Sverige, också
agerat i fallet och träffat såväl Djalalis fru Vida och Amnestys Iranutredare.
Utredaren träffade även UD och tog upp fallet och dödsstraffet i Iran under ett
frukostseminarium om Iran.
Amnesty Sverige har också kontinuerligt lyft dödsstraffet på olika sätt, genom såväl
sociala medier som i uppmaningar till aktivister att agera. Underskrifter för Djalalis
frigivning samlades återigen in via webben. Också inom kampanjen Skriv för frihet,
som har unga personer som målgrupp, valde Amnesty Sverige ett fall som belyser
dödsstraff. Fyra av de långsiktiga aktionsfall som arbetsgrupper inom Amnesty
Sverige agerar för berör dödsstraff.
För att försöka stärka det internationella arbetet samrådde sekretariatet med
dösstraffsteamet på det internationella sekretariatet och beslutade att utarbeta en
motion till det internationella årsmötet Global Assembly Meeting. I motionsförslaget
lyfte Amnesty Sverige fram civilsamhällets ökade utsatthet, vilket försvårar för
människorättsförsvarare och andra att agera mot dödsstraffet. Amnesty Sverige
föreslog i sin motion till PrepCom (Global Assembly Meeting) att ge det
internationella sekretariatet i uppdrag att granska Amnestys arbete mot
dödsstraffet för att bedöma huruvida arbetet är anpassat till civilsamhällets
”krympande utrymme”; och för att se om det kopplar väl till andra prioriteringar
inom organisationen, till exempel diskriminering och narkotikapolitik. PrepCom
ansåg dock inte att motionen uppfyllde kraven för att gå vidare till Global Assembly
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Meeting.
Med utgångspunkt i de strategiska mål som håller på att tas fram för hela den
internationella rörelsen ska Amnesty Sverige utforma nya strategiska mål för
sektionens arbete. Inom ramen för denna diskussion bör Amnesty Sverige fastslå
hur arbetet mot dödsstraffet ska fortskrida.
Styrelsen föreslår att beslutet hålls öppet.

§ 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.
Styrelsens åtgärd
På styrelsens uppdrag har sekretariatet återrapporterat en implementeringsplan
som integrerar nuvarande “riktlinjer för språkanvändning” (2008) och “riktlinjer för
aktivistmaterial på andra språk än svenska” (2019).
Under våren 2020 har sekretariatet fört dialog med student- och ungdomsrådet om
vilken information som bör finnas tillgänglig på engelska. Det som framkommit i
denna dialog har påverkat vilka delar i implementeringen som har genomförts.
I dialogen framfördes bland annat behov av fler engelskspråkiga utbildningar och
träffar, för att göra Amnesty Sveriges arbete mer tillgängligt. Amnesty Sveriges
regionala ungdomsträffar har därefter genomförts på både svenska och engelska.
Sedan tidigare genomförs även delar av den nationella studentträffen på engelska.
Sekretariatet har också gjort en översyn av all information på aktivistportalen och
påbörjat ett översättningsarbete av centrala dokument. Sekretariatet har hittills
prioriterat att översätta sidorna arbetsformer, politisk påverkan, information och
opinionsbildning, samt insamling t ill engelska. I vissa fall väntar ansvariga för
översättningen på att informationen på svenska ska uppdateras. Nästa steg är att
översätta sidorna för grupper och distrikt och informationen om långsiktiga
kampanjer.
Varje månad görs även en sammanfattning av Insats på engelska, med bland
annat aktuell kampanjinformation.
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Styrelsen föreslår att beslutet stängs.

§ 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.
Styrelsens åtgärd
Styrelsen har fattat beslut om att undersöka möjligheterna att tillgängliggöra hela
eller delar av Amnesty.se på engelska. Undersökningen ska genomföras hösten
2020. Styrelsen föreslår att beslutet hålls öppet.

§ 53. Stadgeändringsbeslut
Årsmötet beslutar
att godkänna stadgeändringarna i sin helhet utifrån årsmötesbesluten 2019.
Styrelsens åtgärd
Till årsmötet 2019 föreslogs flera olika stadgeändringar, bland annat ett förslag om
att införa representativ demokrati. Vissa av förslagen till årsmötet genererade olika
skrivningar i stadgarna beroende av om förslaget om att införa representativ
demokrati skulle få bifall eller avslag. För att tydliggöra de ändringar årsmötet
fattade beslut om, när det stod klart att förslaget om att införa representativ
demokrati fick avslag, fattades ett beslut om stadgarna i sin helhet. Inför detta
beslut om stadgarna i sin helhet presenterades samtliga ändringsförslag som
årsmötet gett bifall.
Stadgarna har uppdaterats i enlighet med årsmötets beslut. Styrelsen föreslår att
beslutet stängs.
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