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Mötesprotokollsutdrag 

Läkare Utan Gränser – Årsmöte 2019 
Stockholm, Sverige 

10-11 maj 2019 

Fredagen den 10 maj, 2019 

I. Mötets öppnande – gemensamt med Läkare Utan Gränser Norge 

Katrin Kisswani, ordförande för Läkare utan gränser (MSF), Sverige, and Karine Nordstrand, ordförande för 
Läkare utan gränser; Norge, hälsade alla välkomna till årsmötet 2019 i Stockholm, Sverige. 

II. Formaliteter 

Stefan Liljegren Läkare utan gränser (MSF) Sverige valdes till mötesordförande. 

Cecilia Werner Kastensson valdes till sekreterare.  

Claes Silverhjelm och Jon Gunnarsson valdes till rösträknare. 

Anna Sjöblom and Katrine Konar valdes till justerare. 

Årsmötet godkände att årsmötet var utlyst i enlighet med stadgarna. 

Årsmötet godkände röstlängden. 

Årsmötet godkände agendan. 

En lista med alla nya medlemmar sedan förra årsmötet presenterades. 

Instruktioner gavs inför det elektroniska röstningsförfarandet. 

III. Gemensam årsrapport ur ett internationellt perspektiv 

Karine Nordstrand och Katrin Kisswani gav en gemensam rapport om året som gått ur ett internationellt 
perspektiv. 

Läkare utan gränser Sverige – egen session 

IV. Presentation av styrelsekandidater och IGA representant för styrelseåret 2018 - 2019 

Valberedningen redogjorde för uttryckta behov och önskemål. Samtliga kandidater till lediga styrelseposter i 
Läkare Utan Gränser fick presentera sig och svara på frågor. 

V. Ändring av valberedningens riktlinjer 
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Föreslagna ändringar i valkommitténs riktlinjer presenterades. I korthet handlar ändringar om att i riktlinjerna 
lägga till ansvar för att föreslå 1) kandidater till representantposterna i Internationella Läkare Utan Gränser, för 
2) ordförande och sekreterare för årsmötet samt 3) revisor. 

Årsmötet godkände ändringarna i valberedningens riktlinjer. 

VI. Val av valkommitté 

Följande personer valdes till valkommitté för verksamhetsåret 2019 – 2020: Anna Gyldén Stray, Ann Elofsson, 
Erik Johansson och Jessica Svefors. 

 

Läkare utan gränser Norge och Läkare utan gränser Sverige - gemensamt 

VII. Medicinsk debatt – medicinska konsekvenser av klimatförändringar 

 

Lördagen den 11 maj 2019 

Läkare utan gränser Sverige - egen session 

VIII. Verksamhetsberättelsen för 2018 föredrogs 

Katrin Kisswani presenterade verksamhetsberättelsen för MSF Sverige. 

IX.  Årsredovisningen för 2018 presenterades 

Styrelsens kassör Andreas Häggström presenterade finansiella delen av årsredovisningen för 2018. 

X. Revisionsrapporten för 2018 föredrogs och godkändes 

Läkare Utan Gränser Sveriges revisor Pernilla Ververud från Grant Thornton presenterade revisionsrapporten. 
Årsmötet godkände revisionsrapporten. 

XI. Frågestund med styrelsen 

Den avgående styrelsen svarade på frågor från årsmötet. 

XII. Godkännande av årsrapporten 

Årsmötet godkände årsrapporten för 2018. 

XIII. Arvode till styrelseledamöter 

Andreas Häggström, kassör, presenterade ersättningsnivån för ordförande Katrin Kisswani för styrelseåret 2018 
- 2019.  
Årsmötet godkände ersättningen.  

XIV. Rapport om tidigare motioner från Läkare Utan Gränser Sverige 

Status för tidigare motioner från MSF Sverige presenterades och diskuterades. 

XV. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet 

Den avgående styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 



3 (4) 

XVI. Val av revisorer 

Årsmötet valde Thomas Mathiesen och Thomas Lönnström från Ernst & Young till posten som revisor 
respektive revisorssuppleant. 

XVII. Medlemsavgift och årsmötesavgift 

Årsmötet godkände styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2019 även fortsatt ska vara 300 kr. 
Årsmötet godkände styrelsens förslag att avgiften för deltagande på årsmötet ska fortsatt vara 400 kr. 

XVIII. Val av Motionskommitté 

Motionskommittékonceptet presenterades och följande medlemmar valdes: Föreningskoordinatorn (i 
egenskap av sin post), styrelsens sekreterare (i egenskap av sin post), Jon Gunnarsson Ruthman, Kristina 
Skender, Anna Blideman , Anna Gyldén Stray, Malin Fransson och Torulf Jörnholm. De två senare ansvarar för 
koordinering med den exekutiva ledningen. 

XIX. Ändring av stadgarna 

Föreslagna ändringar av stadgarna presenterades. Ändringarna gäller, i korthet, en anpassning av stadgarna för 
att underlätta för medlemmar att delta i elektroniska omröstningar redan under nästa årsmöte (2020), även 
om de inte är fysiskt närvarande. 

Årsmötet godkände de föreslagna ändringarna. 

XX. Motioner från Läkare Utan Gränser Sverige 2019 

Inga svenska motioner presenterades. 

 

Läkare utan gränser Norge och Läkare Utan Gränser Sverige - gemensamt 

XXI. Humanitär debatt: Kriminaliseringen av humanitärt stöd 

XXII. Tillgänglighet – uppdatering av Accesskampanjen som fyller 20 år 

XXIII. Säker abort – uppdatering 

XXIV. Rapport från Internationella Läkare Utan Gränser 

Jon Gunnarsson Ruthman, Läkare utan gränser (MSF) Sverige, och Henrik Glette, Läkare utan gränser (MSF) 
Norge, rapporterade om arbetet under året inom internationella Läkare utan gränser. 

XXV. Rapport om gemensamma motioner från Läkare Utan Gränser Sverige och Läkare Utan Gränser 
Norge 

Följande motioner presenterades och godkändes av årsmötet samt kommer att gå vidare som nordiska 
motioner. 

MOTION 1: MSF’s Work with Victims of Snakebite 
Alongside working on access to affordable and effective antivenom, MSF should actively promote snakebite 
prevention programs where the emphasis is on education and information.   

MOTION 2: Elderly as a Vulnerable Group 
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To assure that this population has access to relevant healthcare, and insure inclusion, MSF should recognize the 
elderly as a distinctly vulnerable population; seek to understand their special medical and social vulnerabilities 
in the context of humanitarian crises 

XXVI. Val av ny styrelse till Läkare Utan Gränser Sverige 

Följande personer valdes till den svenska styrelsen som ordinarie ledamöter: 
Katrin Kisswani (omval) 
Karin Fischer Liddle (nyval, tidigare suppleant) 
Katrine Konar (nyval) 

Följande person valdes till den svenska styrelsen som suppleant: 
Erling Larsson (nyval) 

 

Det innebär att den svenska styrelsen 2019 - 2020 har följande utseende: 

Ordinarie ledamöter: 

Behzad Arta (2018 – 2021) 
Karin Fischer Liddle (2019 – 2022) 
Jenny Gustafsson (2018 – 2020) 
Sophie Graner (2017 – 2020) 
Andreas Häggström (2018 – 2021) 
Katrin Kisswani (2019 – 2022) 
Katrine Konar (2019 – 2022)  
Peter Moberger (2018 – 2021) 
Adam Thomas (2017 – 2020) 

Suppleanter: 
Jon Gunnarsson Ruthman (2018 – 2020) 
Erling Larsson (2019 – 2021) 
 

XXVII. Årsmötet avslutades 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Härmed intygas att protokollsutdraget är rätt avskrivet och översatt. 

 
 
 

_________________________________  
Katrin Kisswani 
Ordförande 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Cecilia Werner Kastensson 
Protokollförare 


