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1. Mötets öppnande 

Anders Ygeman öppnade mötet 09:16.  
 
Anders Ygeman via parentation minns och berättar om medlemmar som gått bort sen 
senaste årsmötet.  
 
Anders Ygeman håller ett anförande om Sveriges Corona-strategi, att partiet ökar i 
opinionen, att Stockholms PD har roligare verksamhet och har värvat många nya 
medlemmar. Ygeman tackar alla medlemmar för deras engagemang. 
 

2. Årsmötets behöriga utlysande 
Årsmötet anser mötet behörigt utlyst (21 Mars 2020). 
 

3. Val av mötesfunktionärer 
A. Till mötesordförande valdes Ellinor Eriksson och Daniel Carlstedt. 
B. Till protokolljusterare valdes Annette Wikberger och Fredrik Strelert.  

Till rösträknare valdes VoteIT. 
C. Till redaktionsutskottet valdes Anders Ygeman (sammankallande) och Karin 

Wanngård, och Catharina Piazzolla. 
D. Justeringsdatum fastställdes till 4 Maj 2020. 

 
Punkt C och D valdes i omvänd ordning. Redaktionsutskottet valdes som punkt D och 
justeringsdatum som punkt C. 
 

4. Fastställande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning fastställdes. 
 

5. Fastställande av röstlängden 
Röstlängden fastställdes till 85 (åttiofem) ombud. Röstlängden bestämdes också ändras 
automatiskt under mötets gång på grund av VoteIT. 
 

6. Fastställande av behandlingsordning och arbetsordning 
Catharina Piazzolla är styrelsens föredragande berättar att hon vill lyssna in yrkanden för 
att alla ska känna sig delaktiga. Styrelsen yrkar på att fastställa utsänd behandlings- och 
arbetsordning. 
 
Carina Fredén yrkar på förändring i behandlings- och arbetsordningen. Carina uttrycker 
att hon vill reservera sig mot beslutet om hennes förslag röstas ner. 
 
Mohammed Noor begär ordet ställer en fråga. 
 
Johan Rönnblom yrkar bifall på styrelsens förslag. 
 
Vi går till beslut. Det finns tre förslag: 
Styrelsens förslag 
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Gerd Sjöberg Granlunds förslag 
Carina Fredéns förslag 
 
Först ställer vi styrelsens mot Gerds förslag: 
Styrelsens förslag vann med 51 röster mot 27.  
 
Sen ställer vi styrelsens förslag mot Carina Fredéns förslag: 
Styrelsens förslag vann med 56 mot 20 röster.  
 
Årsmötet beslutar att fastställa behandlings- och arbetsordning som det utsända förslaget. 
 
Carina Fredén reserverar sig mot beslutet i fördel mot sitt egna yrkande. Se extern bilaga 
från Carina Fredén för full information om reservationen. 
 

7. Nomineringsstopp inför årsmötet 2021 
Årsmötet antog torsdagen den 25 februari 2021 som nomineringsstopp för årsmötet 
2021.  
 

8. Verksamhetsberättelser 
A. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Carina Fredén begär ordet och tackar för att hennes motion från föregående år ej 
är bortglömd. 
 
Årsmötet beslutade att fastställa och lägga styrelsens verksamhetsberättelse till 
handlingarna.  
 

B. Styrelsens ekonomiska berättelse  
Mötet beslutade att fastställa och lägga den ekonomiska berättelsen till 
handlingarna. 
 

C. Revisorernas berättelse 
Mötet beslutade att fastställa och lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
 

9. Rapporter 
A. Kommunfullmäktigegruppens rapport 

Carina Fredén begär ordet och vill lägga en protokollsanteckning om att 
kommunfullmäktige inte velat sänka löner i motsats till en motion som 
representantskap antagit tidigare. 
 
Inger Grufman begär ordet och företräder granskningsutskottet, hon förklarar 
skillnad mellan kommunfullmäktige och regionfullmäktige och hur man resonerat 
kring Carina Fredéns motion om sänkta löner.  
 
Årsmötet fastställer och lägger kommunfullmäktigegruppens rapport till 
handlingarna. 
 

B. Regionfullmäktigegruppens rapport 
Årsmötet fastställer och lägger regionfullmäktigegruppens rapport till 
handlingarna. 
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C. Stiftfullmäktigegruppens rapport 
Årsmötet beslutade att fastställa och lägga Stiftfullmäktigegruppens rapport till 
handlingarna. 
 

D. Riksdagsgruppens rapport 
Teres Lindberg som företräder riksdagsgruppen föreslår viss ändring av rubrik 
pga. miss i korrektur. 
 
Årsmötet beslutade att fastställa och lägga Riksdagsgruppens rapport till 
handlingarna med ändring av rubrik. 
 
 

10. Granskningsutskottets rapport samt yttranden över denna 
Årsmötet beslutade att fastställa och lägga granskningsutskottets rapport till handlingarna. 
 

11. Fråga om ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutade att ge styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 

12. Val av styrelse 
A. Av ordinarie styrelseledamot tillika facklig ledare (2 år) 

Valberedningen föreslår Alexander Ojanne till ordinarie styrelseledamot tillika 
facklig ledare på två år.  
Årsmötet beslutar att välja Alexander Ojanne till ordinarie styrelseledamot tillika 
facklig ledare på två år. 
 

B. Val av fem ordinarie styrelseledamöter (2 år) 
Valberedningen föreslår Talla Alkurdi till ordinarie styrelseledamot på två år. 
Valberedningen föreslår Thomas Hammarberg till ordinarie styrelseledamot på 
två år. 
Valberedningen föreslår Lowisa Ivman Anderzon till ordinarie styrelseledamot på 
två år. 
Valberedningen föreslår Mirja Räihä till ordinarie styrelseledamot på två år. 
Valberedningen föreslår Karin Wanngård till ordinarie styrelseledamot på två år. 
 
Årsmötet beslutade att välja Talla Alkurdi till ordinarie styrelseledamot på två år. 
Årsmötet beslutade att välja Thomas Hammarberg till ordinarie styrelseledamot 
på två år. 
Årsmötet beslutade att välja Lowisa Ivman till ordinarie styrelseledamot på två år. 
Årsmötet beslutade att välja Mirja Räihä till ordinarie styrelseledamot på två år. 
Årsmötet beslutade att välja Karin Wanngård till ordinarie styrelseledamot på två 
år. 
 

C. Val av nio ersättare i styrelsen (1 år) 
Valberedningen föreslår Salar Rashid till 1a ersättare till styrelsen på ett år. 
Valberedningen föreslår Sultan Kayhan till 2a ersättare till styrelsen på ett år. 
Valberedningen föreslår Adnan Bozkurt till 3e ersättare till styrelsen på ett år. 
Valberedningen föreslår Elinor Odeberg till 4e ersättare till styrelsen på ett år. 
Valberedningen föreslår Ulf Walther till 5e ersättare till styrelsen på ett år. 
Valberedningen föreslår Elsemarie Bjellqvist till 6e ersättare till styrelsen på ett år. 
Valberedningen föreslår Anders Göransson till 7e ersättare till styrelsen på ett år. 
Valberedningen föreslår Hanna Jokio till 8e ersättare till styrelsen på ett år. 
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Valberedningen föreslår Daniel Vencu Velasquez Castro till 9e ersättare till 
styrelsen på ett år. 
 
Årsmötet beslutade att välja Salar Rashid till 1a ersättare i styrelsen på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Sultan Kayhan till 2a ersättare i styrelsen på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Adnan Bozkurt till 3a ersättare i styrelsen på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Elinor Odeberg till 4e ersättare i styrelsen på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Ulf Walther till 5e ersättare i styrelsen på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Elsemarie Bjellqvist till 6e ersättare i styrelsen på ett 
år. 
Årsmötet beslutade att välja Anders Göransson till 7e ersättare i styrelsen på ett 
år. 
Årsmötet beslutade att välja Hanna Jokio till 8e ersättare i styrelsen på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Daniel Vencu Velasquez Castro till 9e ersättare i 
styrelsen på ett år. 
 
 

D. Val av tre ordinarie revisorer (1 år) 
Valberedningen föreslår Gunnar Björkman till ordinarie revisors på ett år. 
Valberedningen föreslår Esme Güler till ordinarie revisors på ett år. 
Valberedningen föreslår Amanj Mala Ali till ordinarie revisors på ett år. 
 
Årsmötet beslutade att välja Gunnar Björkman till ordinarie revisors på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Esme Güler till ordinarie revisors på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Amanj Mala Ali till ordinarie revisors på ett år. 
 
 

E. Val av tre revisorsersättare (1 år) 
Valberedningen föreslår Gunilla Landin till revisorsersättare på ett år. 
Valberedningen föreslår Göran Rehnby till revisorsersättare på ett år. 
Valberedningen föreslår Carina Fredén till revisorsersättare på ett år. 
 
Årsmötet beslutade att välja Gunilla Landin till revisorsersättare på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Göran Rehnby till revisorsersättare på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Carina Fredén till revisorsersättare på ett år. 
 
 

F. Val av sex ordinarie fanbärare (1 år) 
Valberedningen föreslår Sonja Bergström till ordinarie fanbärare på ett år. 
Valberedningen föreslår Magnus Grönlund till ordinarie fanbärare på ett år. 
Valberedningen föreslår Elisabeth Härlin till ordinarie fanbärare på ett år. 
Valberedningen föreslår Britten Lagerkvist Tranströmer till ordinarie fanbärare på 
ett år. 
Valberedningen föreslår Gunnar Lindgren till ordinarie fanbärare på ett år. 
Valberedningen föreslår Estanislao Mboro till ordinarie fanbärare på ett år. 
 
Årsmötet beslutade att välja Sonja Bergström till ordinarie fanbärare på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Magnus Grönlund till ordinarie fanbärare på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Elisabeth Härlin till ordinarie fanbärare på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Britten Lagerkvist Tranströmer till ordinarie 
fanbärare på ett år. 
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Årsmötet beslutade att välja Gunnar Lindgren till ordinarie fanbärare på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Estanislao Mboro till ordinarie fanbärare på ett år. 
 
 

G. Val av fyra ersättare för fanbärare (1 år) 
Valberedningen föreslår att välja David Pena Cesped till 1a ersättare fanbärare på 
ett år. 
Valberedningen föreslår att välja Roger Persson Österman till 2a ersättare 
fanbärare på ett år. 
Valberedningen föreslår att välja Omar Branzell till 3e ersättare fanbärare på ett 
år. 
Valberedningen föreslår att välja Carl-Michael Palmér till 4e ersättare fanbärare på 
ett år. 
 
Årsmötet beslutade att välja David Pena Cesped till 1a ersättare fanbärare på ett 
år. 
Årsmötet beslutade att välja Roger Persson Österman till 2a ersättare fanbärare på 
ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Omar Branzell till 3e ersättare fanbärare på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Carl-Michael Palmér till 4e ersättare fanbärare på ett 
år. 
 
 

H. Val av 15 direktvalda ledamöter i representantskapet (1 år) 
Valberedningen föreslår Lara Badinson till 15 direktvalda på ett år. 
Valberedningen föreslår Ulla-Liza Blom till 15 direktvalda på ett år. 
Valberedningen föreslår Sven Britton till 15 direktvalda på ett år. 
Valberedningen föreslår Abebe Hailu till 15 direktvalda på ett år. 
Valberedningen föreslår Ingela Håkansson till 15 direktvalda på ett år. 
Valberedningen föreslår Lena Josefsson till 15 direktvalda på ett år. 
Valberedningen föreslår Dimitrios Karkamanis till 15 direktvalda på ett år. 
Valberedningen föreslår Karin Lekberg till 15 direktvalda på ett år. 
Valberedningen föreslår Anne-Marie Lindgren till 15 direktvalda på ett år. 
Valberedningen föreslår Jens Orback till 15 direktvalda på ett år. 
Valberedningen föreslår Veronica Palm till 15 direktvalda på ett år. 
Valberedningen föreslår Lukas Romson till 15 direktvalda på ett år. 
Valberedningen föreslår Gunno Sandahl till 15 direktvalda på ett år. 
Valberedningen föreslår Jonas Sima till 15 direktvalda på ett år. 
Valberedningen föreslår Emelie Stark till 15 direktvalda på ett år. 
 
 
Årsmötet beslutade att välja Lara Badinson till 15 direktvalda på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Ulla-Liza Blom till 15 direktvalda på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Sven Britton till 15 direktvalda på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Abebe Hailu till 15 direktvalda på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Ingela Håkansson till 15 direktvalda på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Lena Josefsson till 15 direktvalda på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Dimitrios Karkamanis till 15 direktvalda på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Karin Lekberg till 15 direktvalda på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Anne-Marie Lindgren till 15 direktvalda på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Jens Orback till 15 direktvalda på ett år. 
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Årsmötet beslutade att välja Veronica Palm till 15 direktvalda på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Lukas Romson till 15 direktvalda på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Gunno Sandahl till 15 direktvalda på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Jonas Sima till 15 direktvalda på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Emelie Stark till 15 direktvalda på ett år. 
 
 

I. Val av sju ordinarie ledamöter till valberedning, varav en sammankallande 
(1år) 
Partistyrelsen föreslår Rolf Lindell till ledamot av valberedningen på ett år samt 
sammankallande. 
Partistyrelsen föreslår Norma Aranda de Gutierrez till ledamot av valberedningen 
på ett år. 
Partistyrelsen föreslår Andrea Törnestam till ledamot av valberedningen på ett år. 
Partistyrelsen föreslår Kristoffer Hernbäck till ledamot av valberedningen på ett 
år. 
Partistyrelsen föreslår Roine Hangvar till ledamot av valberedningen på ett år. 
Partistyrelsen föreslår Moa Sahlin till ledamot av valberedningen på ett år. 
Partistyrelsen föreslår Nina Gennebäck till ledamot av valberedningen på ett år. 
 
Årsmötet beslutade att välja Rolf Lindell till ledamot av valberedningen på ett år 
samt sammankallande. 
Årsmötet beslutade att välja Norma Aranda de Gutierrez till ledamot av 
valberedningen på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Andrea Törnestam till ledamot av valberedningen på 
ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Kristoffer Hernbäck till ledamot av valberedningen 
på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Roine Hangvar till ledamot av valberedningen på ett 
år. 
Årsmötet beslutade att välja Moa Sahlin till ledamot av valberedningen på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Nina Gennebäck till ledamot av valberedningen på 
ett år. 
 
 

J. Val av sju ersättare till valberedning (1 år) 
Partistyrelsen föreslår Gun-Britt Mårtensson till 1a ersättare i valberedningen på 
ett år. 
Partistyrelsen föreslår Elvir Kazinic till 2a ersättare i valberedningen på ett år. 
Partistyrelsen föreslår Ebba Ringborg till 3e ersättare i valberedningen på ett år. 
Partistyrelsen föreslår Moissis Nikolaidis till 4e ersättare i valberedningen på ett 
år. 
Partistyrelsen föreslår Diana Ghafour till 5e ersättare i valberedningen på ett år. 
Partistyrelsen föreslår David Persson till 6e ersättare i valberedningen på ett år. 
Partistyrelsen föreslår Christer Andersson till 7e ersättare i valberedningen på ett 
år. 
 
Årsmötet valde samtliga ovan till ersättare i valberedningen. 
 

K. Val av sju ordinarie ledamöter till granskningsutskott varav en 
sammankallande (1 år) 
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Valberedningen föreslår Gert Abelt till ordinarie ledamot i granskningsutskottet i 
ett år. Valberedningen föreslår att Gert Abelt blir sammankallande. 
Valberedningen föreslår Lars Arell till ordinarie ledamot i granskningsutskottet i 
ett år. 
Valberedningen föreslår Inger Grufman till ordinarie ledamot i 
granskningsutskottet i ett år. 
Valberedningen föreslår Britten Lagerkvist Tranströmer till ordinarie ledamot i 
granskningsutskottet i ett år. 
Valberedningen föreslår Gun Risberg till ordinarie ledamot i granskningsutskottet 
i ett år. 
Valberedningen föreslår Emil Stensson till ordinarie ledamot i 
granskningsutskottet i ett år. 
Valberedningen föreslår Christos Tsoukatos till ordinarie ledamot i 
granskningsutskottet i ett år. 
 
Årsmötet beslutade att väja Gert Abelt till ordinarie ledamot i 
granskningsutskottet i ett år. Årsmötet beslutade att välja Gert Abelt till 
sammankallande. 
Årsmötet beslutade att väja Lars Arell till ordinarie ledamot i granskningsutskottet 
i ett år. 
Årsmötet beslutade att väja Inger Grufman till ordinarie ledamot i 
granskningsutskottet i ett år. 
Årsmötet beslutade att väja Britten Lagerkvist Tranströmer till ordinarie ledamot i 
granskningsutskottet i ett år. 
Årsmötet beslutade att väja Gun Risberg till ordinarie ledamot i 
granskningsutskottet i ett år. 
Årsmötet beslutade att väja Emil Stensson till ordinarie ledamot i 
granskningsutskottet i ett år. 
Årsmötet beslutade att väja Christos Tsoukatos till ordinarie ledamot i 
granskningsutskottet i ett år. 
 
 

L. Val av sju ersättare till granskningsutskott (1 år) 
Valberedningen föreslår Kyllikki Iroegbu till 1a ersättare i granskningsutskottet i 
ett år. 
Valberedningen föreslår Björn Sund till 2a ersättare i granskningsutskottet i ett år. 
Valberedningen föreslår Carolina Gomez Lagerlöf till 3e ersättare i 
granskningsutskottet i ett år. 
Valberedningen föreslår Carina Lenngren till 4e ersättare i granskningsutskottet i 
ett år. 
Valberedningen föreslår Gustav Österman till 5e ersättare i granskningsutskottet i 
ett år. 
Valberedningen föreslår Parvin Araghi till 6e ersättare i granskningsutskottet i ett 
år. 
Valberedningen föreslår Per Aldeborg till 7e ersättare i granskningsutskottet i ett 
år. 
 
Årsmötet beslutade att välja Kyllikki Iroegbu till 1a ersättare i 
granskningsutskottet i ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Björn Sund till 2a ersättare i granskningsutskottet i ett 
år. 
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Årsmötet beslutade att välja Carolina Gomez till 3e ersättare i 
granskningsutskottet i ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Carina Lenngren till 4e ersättare i 
granskningsutskottet i ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Gustav Österman till 5e ersättare i 
granskningsutskottet i ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Parvin Araghi till 6e ersättare i granskningsutskottet i 
ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Per Aldeborg till 7e ersättare i granskningsutskottet i 
ett år. 
 

13. Motionsbehandling och styrelsens utlåtanden 
A. Arbete 

Styrelsen föreslog: 
Avslag på motionerna: A1, A4, A5, A10:1, A10:6, A10:7, A10:8 
Besvarad på motionerna: A2, A3, A6, A8, A10:2, A10:3, A10:4, A10:5 
Bifall på motionerna: A7, A9 
 
Andra yrkanden: 
_______________________________________ 
 
Emelie Stark yrkade bifall på A1 i sin helhet. 
Pontus Olsson begär ordet och yrkar bifall på A1 i sin helhet 
Alexander Ojanne, styrelsens företrädare, begär ordet och yrkar på avslag 
på A1.  
Emelie Stark begär ordet och yrkar bifall på A1 i sin helhet. 
 
Omröstning på A1 mellan styrelsens förslag på avslag och Emelies och 
Pontus yrkande på bifall. Partistyrelsens förslag vann med 41 mot 30 röster. 
_______________________________________ 
 
Emelie Stark yrkade bifall på A5 i sin helhet. 
Andreas Lind yrkade bifall på A5 i sin helhet. 
Mariana Arntsen yrkar på tilläggsattsats på A5. 
Fredrik Strelert begär ordet och yrkar bifall på A5. 
Alexander Ojanne, styrelsens föredragande, begär ordet och yrkar avslag 
på A5. 
Pontus Olsson begär ordet och yrkar bifall på A5.  
Laila Abdallah begär ordet och yrkar avslag på A5.  
Johan Rönnblom begär ordet och yrkar bifall på A5.  
 
Omröstning 1 på A5 mellan styrelsens förslag på avslag, mot Emelie Starks 
förslag på bifall. Styrelsens förslag vann med 38 mot 36. 
 
Marianas förslag på A5 föll eftersom styrelsens förslag vann första 
omröstningen. 
_______________________________________ 
 
Emelie Stark yrkade bifall på A8 i sin helhet. 
Salar Rashid, styrelsens föredragande, yrkar på att A8 är besvarad. 
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Omröstning på A8 mellan styrelsens förslag på besvarad och Emelie Starks 
förslag på bifall. Styrelsens förslag vann med 40 mot 36 röster. 
 
_______________________________________ 
 
Ingela Håkansson yrkar bifall på A10:4 med viss förändring, 10:5 med viss 
förändring, A10:6 med viss förändring, 10:7 med viss förändring,  A10:8 med 
viss förändring. 
 
Estanislao Mboro yrkar på bifall på A10:4 med viss förändring, A10:5 med 
viss förändring, A10:6 med viss förändring, A10:7 med viss förändring, 
A10:8 med viss förändring. 
 
Omröstning på A10 mellan styrelsens förslag och Ingela och Estanislaos 
förslag. Styrelsens förslag vann med 67 mot 9 röster. 
 
_______________________________________ 
 
Mötet beslöt: 
Styrelsens förslag att avslå A1 efter omröstning. 
Styrelsens förslag att anse A2 besvarad. 
Styrelsens förslag att anse A3 besvarad. 
Styrelsens förslag att avslå A4. 
Styrelsens förslag att avslå A5 efter omröstning. 
Styrelsens förslag att anse A6 besvarad. 
Styrelsens förslag att bifalla A7. 
Styrelsens förslag att anse A8 besvarad efter omröstning. 
Styrelsens förslag att bifalla A9.  
Styrelsens förslag på utlåtande om A10:4 - :8 efter omröstning.  
 
 

B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Styrelsen föreslog: 
Avslag på motionerna: B1, B2, B5, B8, B11, B13, B15, B23:2, B23:3, B25:1 
Besvarad på motionerna: B3, B6, B14, B16, B18, B21, B25:3 
Bifall på motionerna: B4, B7, B9, B10, B12, B17, B19, B20, B22, B23:1, B24, 
B25:2 
 
_______________________________________ 
 
Andra yrkanden: 
Birger Kato yrkar att avslå B10.  
Emilia Bjuggren, styrelsens föredragande, yrkar att bifalla B10 att-sats men 
vill tydliggöra att motionen är dåligt skriven. 
 
Omröstning på B10 mellan styrelsens förslag att bifalla och Birger Katos 
förslag att avslå. Styrelsens förslag vann med 38 mot 36 röster. 
 
_______________________________________ 
 
Norma Aranda de Gutierrez yrkar bifall på B18. 
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Emilia Bjuggren, styrelsens företrädare, begär ordet och yrkar att B18 är 
besvarad. 
Magnus Nilsson begär ordet och yrkar bifall på styrelsens förslag att anse 
B18  besvarad.   
Norma Aranda de Gutierrez begär ordet och drar tillbaka sitt yrkande.  
 
_______________________________________ 
 
Mötet beslöt: 
Styrelsens förslag att avslå B1. 
Styrelsens förslag att avslå B2. 
Styrelsens förslag att anse B3 besvarad.  
Styrelsens förslag att bifalla B4. 
Styrelsens förslag att avslå B5.  
Styrelsens förslag att anse B6 besvarad.  
Styrelsens förslag att bifalla B7. 
Styrelsens förslag att avslå B8. 
Styrelsens förslag att bifalla B9. 
Styrelsens förslag att bifalla B10 efter omröstning. 
Styrelsens förslag att avslå B11.  
Styrelsens förslag att bifalla B12.  
Styrelsens förslag att avslå B13. 
Styrelsens förslag att anse B14 besvarad. 
Styrelsens förslag att avslå B15. 
Styrelsens förslag att anse B16 besvarad. 
Styrelsens förslag att bifalla B17. 
Styrelsens förslag att anse B18 besvarad efter att motionär dragit tillbaka 
yrkande. 
Styrelsens förslag att bifalla B19. 
Styrelsens förslag att bifalla B20. 
Styrelsens förslag att anse B21 besvarad. 
Styrelsens förslag att bifalla B22.  
Styrelsens förslag att bifalla B23:1 och avslå B23:2-3 
Styrelsens förslag att bifalla B24.  
Styrelsens förslag att bifalla B25:2, avslå B25:1, besvara B25:3.  
 
 

C. Internationellt / EU / Migration 
Styrelsen föreslog: 
Avslag på motionerna: 
Besvarad på motionerna: C5 
Bifall på motionerna: C1, C2, C3, C4, C6 
_______________________________________ 
Andra föreslog: 
 
Gabriele Winai Ström yrkar att bifalla C1. 
Åke Reisnert yrkar att bifalla C1. 
Annika Granlund yrkar att bifalla C1. 
_______________________________________ 
 
Gabriele Winai Ström yrkar en tilläggsattsats på C3. Styrelsen yrkar avslag 
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på Gabrieles tilläggsattsats men att bifalla originalmotionen på C3.   
 
Omröstning på C3 mellan Gabriele Winai Ströms yrkande på tilläggsattsats 
och styrelsens förslag på avslag på tilläggsattsatsen men att bifalla 
motionen. Styrelsens förslag vann med 48 mot 16 röster. 
 
_______________________________________ 
Mötet beslöt: 
Styrelsens förslag att bifalla C1. 
Styrelsens förslag att bifalla C2. 
Styrelsens förslag att bifalla C3 utan tilläggsattsats efter omröstning. 
Styrelsens förslag att bifalla C4.  
Styrelsens förslag att anse C5 besvarad. 
Styrelsens förslag att bifalla C6. 
 
 

D. Organisation / Demokrati 
Styrelsen föreslog: 
Avslag på motionerna: D2, D4, D10, D11, D12, D13, D17, D19, D21 
Besvarad på motionerna: D3, D5, D7, D14, D16, D22 
Bifall på motionerna: D1, D6, D8, D9, D15, D18, D20, D23 
_______________________________________ 
Andra föreslog: 
Ulla Sjöbergh begär ordet och yrkar bifall på D2 i sin helhet. 
Gabriella Lavecchia yrkar bifall på D2 i sin helhet. 
Amanda Runsiö begär ordet och yrkar bifall på D2 i sin helhet. 
Carina Fredén begär ordet och yrkar bifall på D2 i sin helhet. 
Johan Rönnblom begär ordet och yrkar avslag på D2. 
Lawen Redar, styrelsen föredragande, begär ordet och yrkar avslag D2.  
Catharina Piazzolla begär ordet och yrkar avslag på D2. 
Omröstning på D2 mellan att styrelsens yrkande att avslå D2 och 
resterande yrkanden att bifalla D2. Styrelsen förslag att avslå D2 vann med 
55 mot 20 röster. 
_______________________________________ 
 
 
Carina Fredén yrkar bifall på D4 i sin helhet. 
Lawen Redar, styrelsens föredragande, yrkar att avslå D4. 
Lara Badinson yrkar bifall på D4. 
Lisa Björklund yrkar att bifalla D4. 
Margareta Stavling yrkar att bifalla D4. 
Omröstning på D4 mellan styrelsens yrkande att avslå och resterande 
yrkanden att bifalla. Styrelsens förslag att avslå vann med 53 mot 20 röster. 
 
_______________________________________ 
 
Emelie Stark yrkar bifall på D5 i sin helhet. 
Lawen Redan, styrelsens föredragande, begär ordet och yrkar att D5 är 
besvarad.  
Omröstning på D5 mellan styrelsens yrkande att D5 är besvarad och 
Emelie Starks yrkande att bifalla i sin helhet. Styrelsens förslag vann med 
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58 mot 16 röster. 
_______________________________________ 
 
Carina Fredén yrkar bifall på D7 i sin helhet. 
Norma Aranda de Gutierrez yrkar bifall på D7. 
Anki Johansson Segerlind yrkar att bifalla D7.  
Catharina Piazzolla, styrelsens föredragande, yrkar att D7 är besvarad. 
Omröstning på D7 mellan styrelsens yrkande att D7 är besvarad och 
resterande yrkanden att bifalla D7. Styrelsens förslag vann med 60 mot 10 
röster. 
_______________________________________ 
 
Magnus Nilsson yrkar avslag på D8 i sin helhet. 
Styrelsen yrkar att bifalla D8. 
Martin Norman begär ordet och yrkar att styrelsen antingen ska utreda 
effekter av beslutet eller avslå D8. 
Lara Badinson begär ordet och yrkar att bifalla D8. 
Margareta Stavling begär ordet och yrkar att avslå D8. 
Amanda Åkerlind begär ordet och yrkar att bifalla D8. 
Anders Göransson begär ordet och yrkar att avslå D8. 
Lawen Redar, styrelsens föredragande, begär ordet och yrkar att bifalla D8 
med tillägg i att man fortsatt är skeptisk till direktdemokrati och 
folkomröstningar. 
Pontus Olsson begär ordet och yrkar avslag på D8. 
David Loveday begär ordet och yrkar avslag på D8. 
Maria Östberg Svanelid begär ordet uttrycker åsikt i frågan. 
Johan Rönnblom begär ordet och yrkar bifall på D8. 
Birger Kato begär ordet och yrkar avslag på D8. 
Johan Heinonen begär ordet och uttrycker åsikt i frågan. 
Lisa Carlsson begär ordet och yrkar bifall på D8. 
Omröstning på D8 mellan styrelsens förslag att bifalla och resterande 
yrkanden att avslå. Magnus Nilssons förslag att avslå motionen vann med 
46 mot 32 röster. 
_______________________________________ 
 
Emelie Stark yrkar bifall på D14 i sin helhet. 
Lawen Redar, styrelsens företrädare, yrkar på att D14 ska anses besvarad. 
Teres Lindberg begär ordet och yrkar på att D14 ska anses besvarad. 
Omröstning på D14 mellan styrelsens yrkande att anse motionen besvarad 
och Emelie Starks yrkande att bifalla. Styrelsen vann med rösterna 46 mot 
22. 
 
________________________________________ 
Mötet beslöt: 
 
Styrelsens förslag att bifalla D1. 
Styrelsens förslag att avslå D2 efter omröstning. 
Styrelsens förslag att D3 är besvarad. 
Styrelsens förslag att avslå D4. 
Styrelsens förslag att anse D5 besvarad.  
Styrelsens förslag att bifalla D6.  
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Styrelsens förslag att anse D7 besvarad.  
Magnus Nilssons förslag att avslå D8 efter omröstning. 
Styrelsens förslag att bifalla D9. 
Styrelsens förslag att avslå D10. 
Styrelsens förslag att avslå D11. 
Styrelsens förslag att avslå D12. 
Styrelsens förslag att avslå D13. 
Styrelsens förslag att anse D14 besvarad efter omröstning. 
Styrelsens förslag att bifalla D15. 
Styrelsens förslag att anse D16 besvarad. 
Styrelsens förslag att avslå D17. 
Styrelsens förslag att bifalla D18. 
Styrelsens förslag att avslå D19. 
Styrelsens förslag att bifalla D20. 
Styrelsens förslag att avslå D21. 
Styrelsens förslag att anse D22 besvarad. 
Styrelsens förslag att bifalla D23. 
 
Punkt 12 behandlades mellan 15:00 och 15:36 och sen återgick vi till att 
slutföra behandlingen av motionerna i D.  
 
Mötet beslutade efter motion D23 att bordlägga resterande motioner på 
område E - J tills dess att årsmötesförhandlingarna återupptas. Ordet gick 
sedan över till Anders Ygeman på punkt 14. 
 

E. Skola / Utbildning 
 

F. Stadsbyggnad / Bostäder 
 

G. Vård / Omsorg 
 

H. Välfärd / Trygghet 
 

I. Äldre / Pension 
 

J. Ekonomi 
 
 

14. Mötets avslutande 
Anders Ygeman avslutar mötet 15:53. Anders Ygeman tackade samtliga styrelseledamöter 
som avgått samt tackade alla ombud som varit med på årsmötet och tackade presidiet för 
väl genomfört årsmöte. Catharina Piazzolla tackade också presidiet och alla medarbetare 
som jobbat för ett väl genomfört årsmöte. 
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Vid protokollet  
    
 
 
Catharina Piazzolla  
    
 
 
 
Tjänstgörande sekreterare  
 
 
 
Gustav Österman   
 
 
 
 
Justeras     Justeras 
 
 
 
Annette Wikberger                                           Fredrik Strelert 
 


