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Årsmötets protokoll 2019,  
Datum och tid: 2019-04-06, kl 1300 – 1615  
Närvarande:  Walter Garcia, Paolo Balzano, Tesfai Alemseghed, Keo  
                             (Keomanivanh) Sayavong, Roshna Walee, Riitta Eklind, Natalia 
                             Martnell, Hatem Zamel Abacid, Ylva Famme, Velina Adelblom, 
                             Francis Boamah, Danuta Dobek-Ptaszynska, Mehry Najafipour, Maya  
                             Farraj, Seiko Johannesson, 
                               
Närvarande utan rösträtt:  
Visions ombudsman Lena Lundgren, presumtiv medlem Altantuya Begzsuren. 
 

1) Mötets öppnande 

Ordförande Natalia Martnell hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar därmed 

årsmötet öppnat.  

 

2) Val av ordförande och sekreterare för mötet  

Till årsmötets ordförande väljs Hatem Zamel Abacid, till årsmötets sekreterare väljs 

Riitta Eklind. 

 

3) Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare  

Velina Adelblom och Roshna Walee väljs till protokolljusterare, tillika rösträknare. 

 

4) Fastställande av röstlängd   

Alla på deltagarförteckningen är medlemmar med rösträtt. En deltagare som inte 

finns på förteckningen Altantuya Begzsure och Lena Lundgren har inte rösträtt.  

Därmed är röstlängden fastställd. 

 

5) Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänds med följande tillägg och ändring: 

Punkt 16 ändras till ”Val av valutskott för kommande verksamhetsår, 2019-2020”. 

Punkterna därefter förskjuts fram med en siffra. 

  

6) Årsmötets behöriga utlysande  

Årsmötet har utlysts och handlingar är skickade 6 mars 2019 enligt föreslagna 

stadgar. Årsmötets anses därmed behörigen utlysts. 

 

7) Val av valutskott   

Information om processen kring val av valutskott 2018-2019 ges till årsmötets 

deltagare. Vid årsmötet 2018 kunde inte valutskott väljas p g a att det inte fanns 

intresserade medlemmar för uppdraget. Styrelsen har gett Roshna Walee uppdrag att 
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ordna med nomineringarna till styrelseposterna, till sitt stöd i arbetet har hon haft 

Visions ombudsman Lena Lundgren.  

Årsmötet godkänner förfarandet och ger Roshna Walee rätt att agerar som valutskott 

vid innevarande årets årsmöte. 

   

8) Styrelsens verksamhetsberättelse föregående verksamhetsår  

Den företedda verksamhetsplanen godkänns efter att man ändrat rubriken på sidan 

2, till Tolkträffar. 

  

9) Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 

Någon revisionsberättelse finns inte, eftersom det inte har funnits revisor under 

verksamhetsåret. Det har inte heller funnits behov av en revisor eftersom 

avdelningen inte haft egen ekonomi, intäkter och kostnader har tillfallit 

moderorganisationen Vision. 

Ett PM från Vision som stödjer förfarandet har redovisats för medlemmarna och 

finns undertecknat av ombudsmannen Lena Lundgren. Vision center 

rekommenderar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  

Årsmötet godkänner förfarandet.  

 

10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och dess förvaltning för år 2018-2019. 

  

11) Val av ordförande och kassör i styrelsen (2 år)   

Valutskottet föreslår Hatem Zamel Abacid till ordföranden och Riitta Eklind till 

kassör. Årsmötet beslutar enligt valutskottets förslag. 

 

12) Val av vice ordförande och sekreterare (1 år)  

Valutskottet föreslår Natalia Martnell till vice ordförande och Maya Farraj till 

sekreterare. Årsmötet beslutar enligt valutskottet förslag.  

 

13) Val av en (1) ledamot för 2 år, och en (1) ledamot för 1 år.  

Valutskottet förslår Tesfay Alemseghed till att väljas som ledamot i 2 år och Daniel 

Sodmand att väljas som ledamot i 1 år.  

Årsmötet beslutar att inte välja enligt valutskottets förslag, årsmötet nominerar egna 

kandidater till ledamotsposterna:  

Roshna Walee för 2 år och Maria Bertils för 1 år. 

Årsmötet beslutar att välja Roshna Walee och Maria Bertils enligt årsmötets förslag.  

 

14) Val av två (2) styrelsesuppleanter  

Valutskottet har inga förslag till suppleantposterna.  

Årsmötet föreslår att Francis Boamah och Seiko Johannesson som 

styrelsesuppleanter för ett år.  
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Årsmötet beslutar välja Francis Boamah och Seiko Johannesson som 

styrelsesuppleanter för ett år. 

 

15) Val av en (1) revisor (1 år) och en (1) revisorssuppleant (1 år)  

Valutskottet föreslår att en extern revisor Åsa Lagesson, hos Myrins revisionsbyrå 

anlitas för uppdraget.  

Kostnaden är max 5000 kr och ligger inom budgetramarna. 

Velina Adelblom och Valter Garcia har nominerats för uppdraget. 

Årsmötet beslutar att välja enligt valutskottets förslag Åsa Lagesson för uppdraget 1 

år. Eftersom en revisionsbyrå står för uppdraget behövs ingen suppleant, 

revisionsbyrån ansvarar för att uppdraget blir utfört. 

16)Val av valutskott för kommande verksamhetsår, 2019-2020 

Årsmötet beslutar att välja Velina Adelblom, Walter Garcia och Mehry Najafipour att 

ingå i valutskottet för kommande verksamhetsåret 2019-2020, samt att Mehry 

Najafipour väljs som sammankallande. 

 

17) Diskussion och godkännande av verksamhetsplan för det kommande 

verksamhetsåret  

Verksamhetsplanen för år 2019-2020 godkändes.  

 

18) Fastställande av medlemsavgift  

Avgiften för Vision är 1,21%, varav 0,21% går till avdelning Rikstolk. Maxavgift per 

månad är 296 kr. Avdelningen har inte rådighet över avgiften, den beslutas centralt 

hos Vision. Årsmötet tillstyrker förfarandet. 

 

19) Godkännande av styrelsens budgetförslag för det kommande 

verksamhetsåret  

Budgeten godkändes för år 2019. 

 

20) Godkännande av stadgarna för Vision Rikstolk avdelning 276 (Första 

omröstningen)  

Stadgarna godkändes efter följande ändringar: 

§1 Mom 1, ska lyda enligt följande: 

Vision Rikstolk avdelning 276 är riksomfattande fackförening för yrkesverksamma 

tolkar. 

§1 Mom 3, ska lyda enligt följande: 

Avdelningens uppgift anges i Vision förbundsstadgar utgåva 2018, § 6.1 mom 2.  

§1 Mom 4, efter röstning beslutades att skrivningen ska lyda enligt styrelsens lagda 

förslag.   
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§2 mom 2, punkt 8, ska lyda enligt följande: 

Val av upp till två (2) ledamöter och upp till två (2) suppleanter i styrelsen. 

§2 Mom 2, punkt 9, ska lyda enligt följande: 

Val av en (1) revisor och eventuellt en (1) revisorssuppleant. 

§3 Mom 1, ska lyda enligt följande: 

Avdelningens angelägenheter och förvaltning sköts av en styrelse som består av upp 

till sex (6) ledamöter, och upp till två (2) suppleanter. Styrelsen väljs av avdelningens 

årsmöte för två år, halva antalet det ena året och övriga nästa år.   

§5 Mom 1 

Vid årsmötet utses en revisor och eventuellt en revisorssuppleant, som skall granska 

styrelsens förvaltning och avdelningens räkenskaper. 

 

Ändringarna är understrukna med kursiverad text.   

 

21) Behandling av framlagda propositioner  

Den framlagda propositionen som avser styrelsearvoden godkänns av årsmötet i sin 

helhet. 

 

22) Beslut om kallelser till avdelningsmöten 

Årsmötet beslutar att kallelser till medlemsmöten och årsmöten sänds ut via e-post, 

information läggs om dem på Vision Rikstolks hemsida, samt på Facebook. 

Det är medlemmens ansvar att se till att rätt e-postadress finns tillgänglig hos Vision. 

 

23) Behandling av förslag som inkommit till styrelsen senast två (2) 

veckor före årsmötet 

Tre medlemmar har sänt in ärenden till årsmötet, dessa handlar om 

- godtycklig hantering av avvikelser  

- avstängning av tolk hos tolkförmedling,  

- oskäliga vitesbelopp vid missat uppdrag 

- tolkens rättigheter 

- rätt till reseersättning vid alla tolkuppdrag 

- granska och utreda frågor hos Kammarkollegiet och deras bemötande av tolkar vid 

  auktorisationsprov 

- för korta tider att besvara/godkänna erbjudna tolkuppdrag via appar 

Kring ovanstående frågor görs ett grupparbete under fikapausen och redovisas när 

svaren kommit till sekreteraren. 

 

Fyra motioner har inkommit från en medlem, motionerna finns som bilaga till 

protokollet.  

Årsmötet har beslutat enligt följande: 
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Motion 1:  
Styrelsen anser följande med eller utan referens till vad som historiskt anförs av 
motionären. 
Det som motionen främst syftar till är att valberedningsarbetet skall ske enligt 
stadgarna. 
Detta är en självklarhet som aktualiseras och bekräftas härmed. 
Styrelsen föreslår att avslå motionen och anser den besvarad. 
Årsmötet avslår motionen enhälligt. 
 
Motion 2: 
Motionens historieskrivning är motionärens egen berättelse. 
Avdelningen siktar nu på att nydana arbetet och att fokusera arbetet på att främja och 
stärka tolkarnas ställning i arbetsmarknaden. 
Den fråga som motionen reser är intressant och bör ägnas all nödvändig 
uppmärksamhet under nästa verksamhetsår. 
Styrelsen föreslår att avslå motionen och anser den besvarad. 
Årsmötet avslår motionen enhälligt. 
 
Motion 3: 
Avdelningsstyrelsen har alltid möjlighet att utöver sina egna ledamöter adjungera 
eller anlita lämpliga personer för att hantera olika klart definierade uppgifter. Det 
följer då att dessa personer har en skyldighet att noggrant följa styrelsens direktiv och 
redovisa sina mått och steg. Årsmötet har redan avgjort saken genom att välja en 
styrelse. Det är den normala gången på sådana uppdrag. Att enskilda personer på 
eget bevåg representerar avdelningen eller dess styrelse är fullständigt otänkbart. 
Styrelsen föreslår att avslå motionen och anser den besvarad. 
Årsmötet avslår motionen enhälligt. 
 
Motion 4: 
1.  Avdelningens historia har tydligen sina sidor. Ett visst mått av självuppoffring 
ingår i styrelseledamotens åtagande. Att omvandla styrelsearbetet till en arvoderad 
tjänst är motsägelsefullt och motbjudande. Den konstruktion som redan godtagits av 
årsmötet med ett årligt arvode under förutsättning att ledamoten engagerat sig i sin 
uppgift är en lösning som tar hänsyn både till behov och ekonomiska realiteter. 
Avdelningens ekonomi kan inte belastas mer i fall det blir nödvändigt med ett 
onormalt stort antal styrelsemöten. 
2.  Se ovan. 
3.  Se ovan. Styrelsen är den som kan besluta om när och hur ofta möten behövs. 
4.  Självklart skall en styrelse utnyttja alla tillgängliga medel för att informera 
medlemmar och allmänhet på sätt som gagnar verksamheten. 
5.  Frågor om styrelsens beslutsmässighet eller brist därav regleras i stadgarna, 
särskilt § 3 mom. 2.  Motionen kan inte tas till grund för en diskussion eller ändring 
av stadgarna. 
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Styrelsen föreslår att avslå motionen och anser den besvarad. 
Årsmötet avslår motionen enhälligt 

24) Övriga frågor   

Inga övriga frågor finns. 

 

25) Mötets avslutande  

Ordförande tackar årsmötets deltagare för ett bra möte och avslutar därmed årsmötet  
kl 16:15. 
 
 
 
________________________                        ____________________ 
Hatem Zamel Abacid, ordförande                          Riitta Eklind, sekreterare 
 
 
 
_______________________                          _____________________ 
Velina Adelblom                                               Roshna Walee 
Protokolljusterare                                                       Protokolljusterare 
 
Bilagor: 
-Dagordning 
-Verksamhetsberättelse 
-PM Vision  
-Verksamhetsplan 
-Budget 
-Proposition 
-Frågor från medlemmar 
-Fyra motioner 
-Förslag till stadgar 
 


