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2022-02-28  

  

  
 

  

SV Skaraborg kallar till:  

AVDELNINGSSTÄMMA  

  

Valda ombud kallas, personal och övrig intresserade inbjuds till   
SV Skaraborgs ordinarie avdelningsstämma.  

  
  
Tid: Tisdagen den 29 mars kl. 18.30 till ca 21.00  

  
Plats: Fysiskt på Lundsbrunns Spa & Resort och digitalt via ZOOM. Länk 

meddelas via hemsidan och till valda ombud  
  
Program: 18.00 Ombudsanmälan  

                       
18.30 Stämman öppnas av ordförande Bengt Ericson  

  
18:40 Program    
          

19.30 Stämman återupptas, stadgeenliga förhandlingar   
  

21.00 ca. Stämman avslutas  
  
Hjärtligt välkomna!  

  

SV SKARABORG  

Styrelsen/  

  

Bengt Ericson      
Avdelningens ordförande      

Tel: 070-572 25 87 (bengt.ericson@sv.se)   
  

  

  
Kontaktperson: Anmälan till: Gunnel Marwén 

Kastenman gunnel.marwen.kastenman@sv.se    
                   

(Handlingar och övrig information läggs upp på vår hemsida 

www.sv.se/skaraborg samt mejlas till anmälda ombud i slutet av vecka 11.) 

  
 

mailto:bengt.ericson@sv.se
mailto:gunnel.marwen.kastenman@sv.se
http://www.sv.se/skaraborg
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Förslag till dagordning           Sid: 1 

 Datum                                                                        
Avdelningsstämma 2022-03-29 
   

Punkt: Ärende/Förslag: 

 

  

 

 

 

 

1 Stämmans öppnande 

 

 

2  Val av stämmoordförande   Bilaga 

 Valberedningen föreslår avdelningsstämman att 

 -välja Susanne Andersson till stämmoordförande 

 

 

3 Val av vice stämmoordförande 

 Valberedningen föreslår avdelningsstämman att 

 -välja Monica Holm till vice stämmoordförande 

 

 

4 Val av stämmosekreterare 

 Valberedningen föreslår avdelningsstämman att 

 -välja Gunnel Marwén Kastenman till protokollssekreterare 

 

 

5 Val av två protokolljusterare 

- välja _______________och ________________ att jämte 

stämmoordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

6 Godkännande av dagordning    

Styrelsen föreslår avdelningsstämman besluta att 

-godkänna föreslagen dagordning 

 

 

7 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 

Avprickning sker när ombuden ansluter till mötet. 

Styrelsen föreslår avdelningsstämman besluta att 

-frågan tas upp vid behov 

 

 

8 Godkännande av kallelse 

-Kallelse har skett till respektive organisations distrikt/region-ordförande 

via e-post från vår regionala enhet i månadsskiftet januari/februari 

-Kallelse har skett på vår hemsida den 27/2 
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Förslag till dagordning           Sid: 2 

 Datum                                                                        
Avdelningsstämma 2022-03-29 
   

Punkt: Ärende/Förslag: 

 

  

 

 

-Anmälda ombud har personligen kallats med början den 19/3 

och därefter vart efter respektive organisation anmält sina ombud. 

-Handlingar sändes med mail den 20/3 eller när ombud 

anmälts efter detta datum. 

Styrelsen föreslår avdelningsstämman besluta att 

-stämman är stadgeenligt kallad. 

 

 

Ajournering för anförande av Per Gustafsson, Skara, som talar om:        
”Så möts hoten mot demokratin”. 
 

 

9 Verksamhetsberättelse 2021   Bilaga 

Verksamhetsberättelse SV Skaraborg föredras av Lars Carling 

 

 

10 Bokslut 2021    Bilaga 

Bokslutet för SV Skaraborg föredras av Lars Carling 

 

 

11 Revisorernas berättelser   Bilaga 

Revisorernas berättelser föredras av Kjell Sjölund 

 

 

12 Fastställande av resultat- och balansräkning   

Styrelsen föreslår avdelningsstämman besluta att 

-godkänna styrelsens verksamhetsberättelse 

-fastställa resultat- och balansräkning för SV Skaraborg 

-årets resultat för SV Skaraborg överförs i ny räkning.   

 

 

13 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Revisorerna föreslår avdelningsstämman besluta att 

-styrelsens för SV Skaraborgs ledamöter beviljas ansvarsfrihet för  

verksamhetsåret 2021 
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Förslag till dagordning           Sid: 3 

 Datum                                                                        
Avdelningsstämma 2022-03-29 
   

Punkt: Ärende/Förslag: 

 

  

 

 

 

14 Fastställande av medlemsavgifter 2022   

 Föredras av Gunnel Marwén Kastenman 

 

 Styrelsen föreslår avdelningsstämman besluta att 

- Medlemsavgiften för medlemskap i samtliga 5 SV-avdelningar och SV-
regionalförbund fastställes till 500 kr per organisation. Medlemsavgiften 
inkluderar medlemsorganisationens alla enheter i Västra Götaland. Om 
medlemsorganisationen har flera distrikt/länsförbund delas 500 kr upp  
per antal distrikt/länsförbund. 
-Avgiften betalas till regionalförbundet under januari och därefter överförs 
direkt till SV-avdelningarna. 
-Medlemsavgift för organisation som endast önskar medlemskap i  
SV-Skaraborg fastställes avgiften till 100 kr/avdelning. Denna avgift hanteras 
av respektive SV-Skaraborg. 

 

 

15 Övergripande inriktning av verksamheten 2022  

Verksamhetsinriktning 
-Enligt arbetsordningen fastställer styrelsen verksamhetsplan och budget. 
-Verksamhetsplanen för 2022 finns som en bilaga till dagordningen. 
-Förslag och idéer som kommer upp i samband med avdelningsstämman  
föreslås överlämnas till avdelningsstyrelsen för fortsatt hantering. 
 
Verksamhetens inriktning 2022–2023  

Avdelningens verksamhetsinriktning kommande år fortsätter att präglas av 

 lokal förankring i hela Skaraborg. Fokus för året är att återstarta och utveckla 

 SVs verksamhet för att möta människors och gruppers behov av bildning för att 

 kunna engagera sig i sin egen och samhällets utveckling.  

Målen är att nå och verka tillsamman med nya människor såväl som de som 

 under längre tid varit aktiva i folkbildning via fysiska och digitala  

 bildningsformer som kännetecknas av hög kvalitet och hållbarhet.  

Verksamhetsplanens inriktning och prioriterade områden kommer att styra 

 avdelningens verksamhet. Information och argumentering för att återställa de 

 kommunala anslagen till studieförbunden kommer att fortsätta. 

 
Ekonomisk styrning och uppföljning: 
Styrelsen följer upp ekonomin efter samma plan och rutin som förbundet, 
vilket innebär detaljavstämning per 30/6 och vid bokslut. Under löpande  
år följer styrelsen avdelningens ekonomi och planerar för att bibehålla  
det egna kapitalet på organisationens nationellt fastställda målkapital. 
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Förslag till dagordning           Sid: 4 

 Datum                                                                        
Avdelningsstämma 2022-03-29 
   

Punkt: Ärende/Förslag: 

 

  

 

 
Styrelsen föreslår avdelningsstämman besluta att 

-lägga den av avdelningsstyrelsen beslutade verksamhetsplanen till 

handlingarna 

-lägga den av avdelningsstyrelsen beslutade ekonomiska inriktningen till  

 handlingarna 

 

16 Fastställande av arvoden och reseersättningar. 

Valberedningen föreslår avdelningsstämman besluta att 

Den reseersättning som utges för bil föreslås höjas från 18,50 kr/mil till 25 kr 

/mil. Reseersättning utges för färd med allmänna färdmedel mot uppvisat 

kvitto. 

 

Årsarvode utges till ordförande med 70 % av aktuellt inkomstbasbelopp (2022 

 71.000 kr.). 

 

Årsarvode till de båda vice ordförande med 20 % av inkomstbasbeloppet. 

 

I årsarvodena för ordföranden, 1:e och 2:e viceordföranden inräknas även 

mötesarvoden för presidie/arbetsutskottens sammanträden. 

Till tjänstgörande revisorer föreslås ett oförändrat årsarvode med 3 % av 

inkomstbasbeloppet. 

Mötesarvode utbetalas till närvarande ordföranden och ledamöter för möten 

samt dessutom för uppdrag beslutade av styrelsen och/eller av årsmötet, och 

föreslås uppgå till följande belopp.  

Kvällsmöte efter kl. 17*   400 kr 

Dagmöten upp till 5 tim 8nkl. Restid). före kl. 17* 650 kr 

Dagmöten mer än 5 Tim före kl. 17*          1,300 kr 

Telefonmöte, oavsett tid   150 kr 

*Alternativt kan ersättning utges för förlorad arbetsförtjänst enligt styrkt 

tjänsteavdrag. 

 

Som tidigare räknas digitala möten som fysiska möten vad avser 

mötesersättning. 

Mötesarvode till riksstämmans ombud uppgår till helt dagarvode vardagar och 

halvt dagarvode helgdagar. 

Dessutom föreslås oförändrad kostnadsersättning till alla ledamöter i styrelsen 

med 2 500 kr mot uppvisande av kvitto. Ersättningen avser kostnader för till 

exempel bredbandsuppkoppling, papper, headset med mera. 
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Förslag till dagordning           Sid: 5 

 Datum                                                                        
Avdelningsstämma 2022-03-29 
   

Punkt: Ärende/Förslag: 

 

  

 

 

 

 

17 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 

Valberedningen föreslår avdelningsstämman besluta att 

- oförändrat antal lika med Ordförande plus 11 ledamöter, varav 

grundorganisationerna C, L, LRF och Vi Unga nominerar var sin ledamot. 

 

 

18 Val av ordförande, förste vice ordförande samt andre vice 

ordförande 

Valberedningen föreslår avdelningsstämman besluta att 

-välja Bengt Ericson, Skara till ordförande    omval 

-välja Ingrid Pettersson, Vara till förste vice ordförande  omval 

-välja Pär Johnson, Lidköping till andre vice ordförande  omval 

 

 

 

19 Val av övriga styrelseledamöter  

Valberedningen föreslår avdelningsstämman besluta att välja 

 -Anna Dalström, Götene (C)  omval 

-Anna-Lena Holm, Skövde, LRF   omval 

-Dag Högrell, Falköping   omval 

 -IngMarie Larsson, Falköping (L)  omval 

 -Lillemor Holgersson, Lidköping  omval 

 -Maria Gustavsson, Töreboda  omval 

 -Sture Ljungqvist, Skövde   omval 

 -Sören Pettersson, Lidköping  omval 

 -Therese Karlsson, Lidköping (Vi Unga)  omval 

 

 

20                  Val av revisorer 

Valberedningen föreslår avdelningsstämman besluta att välja 

 -Leif Walterum, Skövde, ordinarie  omval 

 -Kjell Sjölund, Karlsborg, ordinarie  omval 

 -Anders Benjaminsson, Töreboda, ersättare omval 

-Ann Ohlsson, Tibro, ersättare  omval 

-Andreas Jahnstedt, SA Revision, Auktoriserad revisor ordinarie 
-Thomas Skytt, SA Revision, Auktoriserad revisor. ersättare 
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Förslag till dagordning           Sid: 6 

 Datum                                                                        
Avdelningsstämma 2022-03-29 
   

Punkt: Ärende/Förslag: 

 

  

 

 

 

 

21 Val av ombud till stämma för SV:s regionalförbund i Västra 

Götaland 

Valberedningen föreslår avdelningsstämman besluta välja 

 -Ingrid Pettersson, Vara 

-Pär Johnson, Lidköping 

 -Anna-Lena Holm, Lerdala 

-Dag Högrell, Falköping 

 -Therese Karlsson, Lidköping 

 -Maria Gustavsson, Töreboda 

- Sture Ljungqvist, Skövde 

   

Ersättare:  

 -Sören Pettersson, Lidköping 

-Elin Elfverson, Skövde 

 -Anna-Lena Holm, Lerdala 

 -Ing-Marie Larsson, Falköping 

 

 

22 Val av ombud till eventuell extra förbundsstämma 

Valberedningen föreslår avdelningsstämman besluta välja 

-Bengt Ericson, Skara 

-Ingrid Pettersson, Vara 

 -Anna Dahlström. Götene  

 -Sören Pettersson, Lidköping  

 -Dag Högrell, Falköping 

 -Anna-Lena Holm, Lerdala 

 -Pär Johnson, Lidköping 

 -Sture Ljungqvist, Skövde 

-Therese Karlsson, Lidköping 

 

Ersättare, som inkallas efter den ordning de här är upptagna: 

 -Maria Gustavsson, Töreboda 

 -Lillemor Holgersson, Lidköping 

 -Ing-Marie Larsson, Falköping 

-Leif Walterum, Skövde 

-Mats Mellblom, Karlsborg 
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Förslag till dagordning           Sid: 7 

 Datum                                                                        
Avdelningsstämma 2022-03-29 
   

Punkt: Ärende/Förslag: 

 

  

 

 

 
Valberedningen föreslår vidare att stämman ger styrelsen i uppdrag att, 

 i de fall antalet ersättare inte är tillräckligt för att täcka återbud bland de 
 ordinarie ombuden, komplettera med ytterligare ersättare så att berättigat 
 antal ombud uppnås. 

 

 

23 Val av valberedning   

Valberedningen har inför 2022 års stämma bestått av: 

Mats Mellblom, sammankallande 

Elin Elfverson, L 

Karl-Johan Gustafsson, C 

Håkan Person, LRF  

Lisbeth Karlsson 

Rune Kjernald 

 

Följande har avsagt sig: 

Rune Kjernald 

  

 

24 Behandling av motioner 

Föreligger inga motioner. 

 

 

25 Övriga frågor 

    

 

26 Stämmans avlutande 



Valberedningens förslag till SV Skaraborgs 

AVDELNINGSSTÄMMA den 29 mars 2022 
 

Den av 2021 års Avdelningsstämma för SV Skaraborg valda 

Valberedningen överlämnar härmed sina förslag till årets stämma. 

Valberedningen har bestått av: 

Mats Mellblom, ordf. Elin Elfverson, Lisbeth Karlsson, Magnus Fridén, 

Karl-Johan Gustafsson, Håkan Persson och Rune Kjernald, sekr. 

 

1. Stämmopresidium 2022 
 

Valberedningens förslår: 

 

Susanne Andersson, Hangelösa, ordförande 

Monica Holm, Lundsbrunn, vice ordförande   

Gunnel Marwén Kastenman, mötessekreterare 

 

  

2. Ersättningar 
 

Årsarvoden, reseersättningar  

 

Reseersättningar för färd med egen bil föreslås höjt till 25 kr per mil 

eller vid färd med allmänna färdmedel, den faktiska kostnaden mot 

uppvisande av kvitto.  

 

Årsarvoden 

 

Årsarvodet till ordföranden föreslås oförändrat uppgå till 70 % av 

gällande inkomstbasbelopp (för år 2022 är inkomstbasbeloppet 71 000 

kr). 

Årsarvodet till 1:e och 2:e vice ordförande föreslås oförändrat uppgå till 

20 % av gällande inkomstbasbelopp.  

 

I årsarvodena för ordföranden, 1:e och 2:e viceordföranden inräknas 

även mötesarvoden för presidie-/arbetsutskottens sammanträden. 

 

Till tjänstgörande revisorer föreslås ett oförändrat årsarvode med 3 % av 

inkomstbasbeloppet. 

 



 

  



Mötesarvode  

 

Mötesarvode utbetalas till närvarande ordföranden och ledamöter för 

möten samt dessutom för uppdrag beslutade av styrelsen och/eller av 

årsmötet, och föreslås uppgå till följande oförändrade belopp.  

 

Kvällsmöte efter kl 17                                                                   400 kr 

Dagmöte upp till 5 tim (inkl. Restid) före kl 17(Halvt dagarvode)     650 kr 

Dagmöte mer än 5 tim före kl 17 (Helt dagarvode)                       1 300 kr 

Telefonmöte, oavsett tid                                                               150 kr 

 

Alternativt kan ersättning utges för förlorad arbetsförtjänst enligt styrkt 

tjänsteavdrag. 

 

Som tidigare räknas digitala möten som fysiska möten vad avser 

mötesersättning. 

 

Mötesarvode till riksstämmans ombud uppgår till helt dagarvode 

vardagar och halvt dagarvode helgdagar. 

 

Dessutom föreslås oförändrad kostnadsersättning till alla ledamöter i 

styrelsen med högst 2 500 kr mot uppvisande av kvitto.  

 

3. Antal ledamöter i Styrelsen 
 

Valberedningen föreslår oförändrat antal lika med Ordförande plus 11 

ledamöter, varav grundorganisationerna C, L, LRF och Vi Unga 

nominerar var sin ledamot. 

 

4. Val av ordförande plus 1:e vice och 2:e vice ordförande 
 

 

Valberedningen föreslår omval enligt följande: 

Ordförande Bengt Ericson Skara 

1:e vice ordförande Ingrid Pettersson, Vara 

2:e vice ordförande Pär Jonsson Lidköping  

 

5. Val av övriga styrelseledamöter 
 

Valberedningen föreslår omval enligt följande: 



 

Anna Dahlström, Götene, Centerpartiet 

Anna Lena Holm, Lerdala, LRF 

Ing-Marie Larsson, Liberalerna 

Therese Karlsson, Vi Unga 

Dag Högrell, Falköping 

Lillemor Holgersson, Lidköping 

Maria Gustavsson, Töreboda  

Sture Ljungqvist, Skövde 

Sören Pettersson, Lidköping 

 

       

 

6. Val av revisorer 
 

Valberedningens förslag 

 

Ordinarie Leif Walterum, Skövde  omval 

 Kjell Sjölund, Karlsborg omval 

 

Ersättare Anders Benjaminsson, Töreboda. omval 

 Ann Ohlsson, Tibro omval 

 

 

 

 

7. Val av Ombud och ersättare till Regionstämman. 
 

Valberedningen föreslår följande:  

 

 

Ombud Ingrid Pettersson 

 Pär Johnson 

 Sture Ljungqvist  

 Anna Lena Holm  

 Dag Högrell 

 Therese Karlsson 

 Maria Gustavsson 

  

  



Ersättare 

 Sören Pettersson 

 Elin Elfverson 

 Anna-Lena Holm 

 Ing-Marie Larsson 

  

 

8. Val av Ombud och ersättare till ev extra Förbundsstämma 
 

Valberedningen föreslår följande: 

 

Ombud Bengt Ericson 

 Ingrid Pettersson 

 Anna Dahlström  

 Dag Högrell  

 Anna-Lena Holm 

 Pär Johnson 

 Sture Ljungqvist 

 Therese Karlsson 

 Sören Pettersson 

 

Ersättare, som inkallas utan inbördes ordning: 

 

 Maria Gustavsson  

 Lillemor Holgersson 

 Ing-Marie Larsson 

 Leif Walterum  

 Mats Mellblom 

 

Valberedningen föreslår vidare att stämman ger styrelsen i uppdrag att, i 

de fall antalet ersättare inte är tillräckligt för att täcka återbud bland de 

ordinarie ombuden, komplettera med ytterligare ersättare så att 

berättigat antal ombud uppnås. 

 

9. Valberedning  
 

Valberedningen har inför 2022 års stämma bestått av , Mats Mellblom, 

sammankallande, Elin Elfversson, Magnus Fridén, Lisbeth Karlsson, Karl-

Johan Gustavsson, Håkan Persson och Rune Kjernald. 

  



Bland ledamöterna i valberedningen har Rune Kjernald anmält att han 

inte önskar fortsätta sitt uppdrag. Övriga ledamöter står till förfogande för  

ytterligare en period.  

 

2021-03-07 

 

 

Mats Mellblom, sammankallande Rune Kjernald sekreterare  


