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Protokoll fört vid Svenska missionsrådets årsmöte  

23 maj 2022, Birger Jarl Conference, Stockholm 

 

Närvarande  Se separat deltagarlista/röstlängd, bilaga 1  

  

Inledning  § 1  

och öppnande Styrelsens ordförande Eva Nordenstam von Delwig inledde 

genom att hälsa alla välkomna.  

 Sofia Svensson, inledde med en andakt  

 

Stadgeenlig utlysning av  § 2  

och kallelse till årsmötet  Eva Nordenstam von Delwig redogjorde för att 

medlemsorganisationerna kallats stadgeenligt två månader 

innan årsmötet. Kallelsen skickades ut via mejl i 

medlemsnytt den 23 mars 2022 och publicerades samma 

dag på hemsidan. 

 Årsmötet beslutade  

 att godkänna att utlysning och kallelse till årsmötet skett i 

enlighet med stadgarna. 

 

Närvaro och fastställande § 3 

av röstlängd Bilaga 1 

Närvaro av röstberättigade deltagare (röstlängden) 

fastställdes. 48 närvarande, varav 28 röstberättigade, vid 

mötets öppnande. 

 

Val av årsmötes- § 4 

presidium Bilaga 2 

Erik Johansson, EFS, sammankallande, Anna Carin P 

Stenbeck, Equmeniakyrkan, Yusuf Aydin, Syrisk-ortodoxa 

Kyrkan, och Ove Gustafsson, PMU, har utgjort 

valberedning under året. Erik redogjorde för förslag till 

årsmötespresidium. 
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 Årsmötet beslutade  

 att välja Ulrika Morazan, Equmeniakyrkan till 

mötesordförande och Eva-Maria Väfors, SMR till 

sekreterare. 

Val av justerare § 5  

tillika rösträknare Bilaga 2 

 Årsmötet beslutade  

 att välja Martin Ström Svenska Alliansmissionen och Sofie 

Hargemark, Svenska bibelsällskapet att justera årsmötets 

protokoll samt agera rösträknare. 

Godkännande av  § 6 

föredragningslista Årsmötet beslutade  

 att godkänna föredragningslistan utan tillägg.  

Beslut 

 

Årsberättelse inklusive § 7 

årsredovisning 2021 Bilaga 3 

Ordföranden lämnade ordet till SMR:s kommunikatör Erik 

Stenseke som ledde årsmötesdeltagarna genom en 

Menti/frågesport relaterat till årsberättelsens innehåll.  

 

Ordförande tackade för smakproven ur årsberättelsen.  

 SMR:s ekonomichef Johanna Wasner redogjorde för 

årsredovisningen med förvaltningsberättelse samt resultat- 

och balansräkningen.  

 Konstaterades att intäkterna har ökat med ca 7 miljoner 

SEK, främst genom ökade bidrag. Detta har att göra med 

att vi kunnat använda mer Sidabidrag under det sista året i 

avtalsperioden med Sida CIVSAM. 

 Årets resultat landade på 459 tkr och eget kapital ca 10 

mkr. Ekonomin anses vara i fortsatt god balans. 

 Johanna tackades för den pedagogiska redogörelsen av 

årsredovisningen. 

Styrelsens ordförande Eva Nordenstam von Delwig 

meddelade att styrelsen har ställt sig bakom årsberättelsen 

och resultat- och balansräkningen 2021. 
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Revisionsberättelse  § 8 

 Bilaga 3 

Charlotta Norrby läste upp uttalanden ur 

revisionsberättelsen.  

 Revisionsberättelsen skrevs under den 4 maj 2022 av Maria 

Hedlund, auktoriserad revisor och Lars Andersson, 

förtroendevald revisor.  

 Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att årsmötet 

beslutar att bevilja om ansvarsfrihet för SMR:s styrelse för 

räkenskapsåret 2021. Berättelsen lades till handlingarna. 

 

Årsberättelse inklusive § 9 

årsredovisning Årsmötet beslutade  

 att godkänna föredragen årsberättelse inklusive 

årsredovisning för 2021.  

 

Resultat- och balans- § 10 

räkning Årsmötet beslutade  

 att fastställa resultat- och balansräkning för 

verksamhetsåret 2021 samt godkänna disposition av årets 

resultat.  

 

Ansvarsfrihet för  § 11 

SMR:s styrelse Årsmötet beslutade  

 att bevilja SMR:s styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2021.  

 

Val av ledamöter  § 12 

till styrelsen Bilaga 2 

Valberedningens sammankallande Erik Johansson 

berättade kort om arbetet under året.  

 Erik Johansson föredrog därefter valberedningens förslag 

på ledamöter till de olika posterna.  

 Årsmötet beslutade 

 att till ordinarie ledamöter i SMR:s styrelse välja  

 Siri Bjerkan Karlsson, ADRA Sverige, omval till 2025 

Stefan Emilsson, Equmeniakyrkan, omval till 2025  
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Lars-Åke Winberg, Erikshjälpen, omval till 2025 (tidigare 

ersättare)  

 Leif Newman, PMU, nyval till 2025. 

Christer Åkesson. Läkarmissionen, nyval till 2023 

(fyllnadsval) 

 Kvarstående ordinarie ledamöter i styrelsen:  

 Anna-Maria Jonsson, Evangeliska Frikyrkan, till 2024, 

Jenny Svanberg, Life & Peace Institute, till 2024,  

Johan Hasselgren, Svenska kyrkan till 2023,  

Lotta Sjöström Becker, Kristna Fredsrörelsen till 2023.  

  

Val av ersättare  § 13 

 Årsmötet beslutade  

 att till ersättare i SMR:s styrelse välja  

 Anders Göranzon, Bibelsällskapet, nyval till 2025. 

Allan Ekstedt, Lepramissionen, nyval till 2023. 

(fyllnadsval) 

 George Joseph, Caritas, nyval till 2023 (fyllnadsval)  

- kandidat som valberedningen presenterade under 

pågående årsmöte. 

 Årsmötets medskick till valberedningen   

 att aktivt verkar för god och balanserad representativitet 

till styrelsen.  

 att tillsammans med kansli se över 

mandatperiodsfördelningen. 

 

Val av ordförande § 14 

till styrelsen Bilaga 2 

Erik Johansson föredrog valberedningens förslag till 

ordförande, Stefan Emilsson, Equmeniakyrkan.  

 Årsmötet beslutade  

 att välja Stefan Emilsson, till styrelsens ordförande till 

2023.  

Val av revisorer  § 15 

 Bilaga 2 

Erik Johansson redogjorde för valberedningens förslag på 

revisorer. En revisor kan (enligt Sidas regler) maximalt 
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väljas under 7 år. (SMR:s auktoriserade revisor valdes in för 

första gången 2020.) 

 Årsmötet beslutade  

 att välja auktoriserad revisor Maria Hedlund, PwC, som 

ordinarie revisor (omval 1 år) till 2023.   

 att välja förtroendevald revisor Lars Andersson, 

Equmeniakyrkan, som ordinarie revisor (omval 1 år) till 

2023.  

 att välja auktoriserad revisor Erik Albenius, PwC, som 

ersättare (omval 1 år), till 2023.  

 att välja förtroendevald revisor Peter Karlsson Sjögren, 

Svenska kyrkan, som ersättare (omval 1 år) till 2023.  

 

Val av valberedning § 16 

 Ulrika Morazán föredrog frågan om ny valberedning. 

Valberedningen bör bestå av fyra ledamöter. Inför årsmötet 

hade två tidigare valberedare ställt sig till förfogande.  

Under mötet nominerades Eva Nordenstam von Delwig och 

Sofie Hargemark ställde sig till förfogande. 

 Årsmötet beslutar  

 att välja Erik Johansson, EFS (omval 1 år), till 

valberedningens ordförande och sammankallande till 2023. 

 att välja Anna Carin P Stenbeck, Equmeniakyrkan (omval 1 

år), till ordinarie ledamot i valberedningen till 2023. 

 att välja Sofie Hargemark, Svenska Bibelsällskapet (nyval 1 

år), till ordinarie ledamot till valberedningen till 2023. 

 att välja Eva Nordenstam von Delwig, Läkarmissionen 

(nyval 1 år), till ersättare i valberedningen till 2023. 

    

Motioner § 17 

 Bilaga 4, 5 och 6 

 Mötesordförande inledde med att SMR kan skatta sig 

lyckliga då tre motioner inkommit inför årsmötet. De 

kommer hanteras separat med motionärernas anförande 

och styrelsens svar och förslag till beslut. 
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 Motion 1, bilaga 4a + 4b  

 Ett integrerat ungdomsperspektiv för alla ungas rätt till 

utveckling.  

 Josephine Sundqvist, Läkarmissionen, föredrog 

bakgrunden och avsikten med motionen.  

Jenny Svanberg, var föredragande av styrelsens svar vilket 

är att: 

• sprida KFUM Sveriges kartläggning av ungas delaktighet i 

svenskt utvecklingssamarbete, samt hur olika 

organisationer arbetar med unga inom ramen för svenskt 

utvecklingssamarbete, inom nätverket.   

• undersöka intresse av att initiera en Community of 

Practice med fokus på ungdomsperspektivet med 

utgångspunkt i den kartläggning som KFUM Sverige 

genomför, och den kompetens och erfarenhet som finns 

inom SMR:s nätverk.  

• synliggöra det arbete som görs inom SMR:s 

praktikantanslag mer, inklusive de personer som åker ut 

som praktikanter med stöd från SMR:s praktikantanslag. 

Styrelsen instämmer i att ungdomsperspektivet är viktigt 

och håller också med om motionens anda.  Förra årsmötet 

godkändes SMR:s verksamhetsstrategi för 2022-2026 och 

där finns ungdomsperspektivet tydligt med i 

omvärldsanalysen. Arbetet med unga och 

ungdomsperspektivet tillhör dock inte ett av de tre särskilt 

prioriterade områdena. SMR bedömer att frågan ryms 

inom ramen för SMR:s arbete med rättighetsperspektivet, 

utifrån den kontextanalys som görs. SMR:s styrelse har 

varit måna om att inte lägga på ytterligare krav, utöver det 

som givare kräver. 

Styrelsen vill passa på att uppmana 

medlemsorganisationerna att ta med sig 

ungdomsperspektivet när det gäller nomineringen till 

styrelsen.  

SMR:s styrelse tackar Läkarmissionen för att de lyfter 

ungdomsperspektivet, och vill gärna ha en fortsatt dialog. 

Däremot är styrelsen tveksam till de specifika förslagen och 

föreslår styrelsen att årsmötet avslår motionen, och istället 

beslutar att i enlighet med styrelsens förslag i sitt underlag. 

KFUM Sverige var glada över att frågan kommer upp 

eftersom det är många inom nätverket som jobbar med 
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unga. KFUM poängterade att det bara är ett fåtal av SMR:s 

medlemsorganisationer som är med i deras kartläggning 

och att den därför inte ska anses ersätta den kartläggning 

som lyfts fram i motionen. KFUM anser att SMR bör vara 

mer proaktiva i arbetet med ungdomsperspektivet och 

uppmanar därför årsmötet att rösta för motionen. KFUM 

efterfrågade också mer information från styrelsen kring vad 

det innebär med en Community of Practice, och vad den 

skulle kunna ha för effekt på övriga delar av nätverket. 

Erikshjälpen önskade att även inkludera barn, och inte bara 

unga, i förslaget samt att inkludera barns och ungas 

delaktighet både i Sverige och i de insatser som får stöd via 

SMR. Erikshjälpen är beredda att vara med i den här 

formen av nätverk för erfarenhetsutbyten. De har stor 

respekt för det arbete som kansliet och styrelsen gör, och 

behovet av att prioritera. Men i det arbete som man gör 

behöver också barns perspektiv komma med. 

EFS ansåg också att barnrättsperspektivet är viktigt, men 

undrade vad kansliet behöver prioritera bort av det som 

finns planerat enligt strategi och verksamhetsplaner. 

Läkarmissionen lyfte som ett jämkningsförslag ut att-sats 3 

– att ha med ungdomsperspektivet som en påverkansfråga. 

Även KFUM Sverige ansåg att årsmötet bör rösta för att 

åtminstone behålla att-sats 3.   

EFK ansåg att barn- och ungdomsperspektivet är viktigt, 

och något som medlemsorganisationerna måste arbeta 

med, dock inte nödvändigtvis SMR. Årsmötet har nyss 

antagit en ny strategi för SMR och då bör kansliet få arbeta 

utifrån den.  

PMU framhöll att barn- och ungdomsperspektivet kommer 

in naturligt i den rättighetsbaserade ansatsen.  

Kansliet välkomnade önskemål att lägga mer fokus på 

påverkansarbetet. Det som finns med i strategin är att SMR 

ska ha spetskompetens kring religions- och 

övertygelsefrihet samt religiös läskunnighet. Inom ramen 

för påverkansrollen vill kansliet dock bidra till att under 

perioden stärka medlemsorganisationens påverkansarbete 

och jobba mer med medlemsorganisationer för att utforma 

formerna för det. Kansliet tror på Community of Practices 

som arbetsform – men att de drivs av medlemmar och inte 

kansliet själva. 
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Equmeniakyrkan föreslår att några organisationer kan gå 

samman och inbjuda till en inspirationsdag om ungas 

delaktighet. 

KFUM hade förståelse för att det kanske inte går att lägga 

mer på kansliet, men ser samtidigt att kansliet behöver 

agera om ungdomsfrågan inte bara ska vara förpassad till 

några få medlemsorganisationer. 

Mötesordförande Ulrika Morazan tackade för allas 

engagerade inspel. 

Årsmötet beslutade att  

avslå motionens tredje att-sats och därmed motionen i sin 

helhet. 

anta styrelsens förslag gällande alla tre att-satser. 

göra medskicket från årsmötet att inkludera barn-

perspektivet när vi pratar om unga. 

 

Motion 2, bilaga 5a + 5b 

Enhancing the localisation of aid agenda 

Josephine Sundqvist, Läkarmissionen, var föredragande för 

motionen i underlaget där frågan om engelska som 

arbetsspråk lyfts.  

Judy McCallum, LPI, la till att hon med förvåning noterat 

att alla SMR:s avtal och de flesta samlingar och samtal är 

på svenska. Det finns förståelse för att vi inte ska sluta 

använda svenska språket, men vi bör kunna gå mot att 

använda engelska mer, särskilt i vårt internationella arbete. 

Lotta Sjöström Becker, styrelsen, välkomnar motionen och 

föredrar styrelsens svar vars förslag är att årsmötet avslår 

motionen och istället uppdrar åt styrelsen att fatta beslut 

om språkfrågan under 2022, baserat på en analys av: 

• vilka delar av verksamheten som särskilt gynnas av 

engelska som arbetsspråk. 

• förslag på hur andra språk ska hanteras 

• en beräkning av vilka resurser som krävs för att inrätta 

engelska som arbetsspråk 

Lepramissionen/Barnmissionen framhöll att samarbetet 

med samarbetspartner är på engelska och försvåras av att 

SMR använder svenska som arbetsspråk. Under pandemin 

har workshops och seminarier hållits digitalt och på 

engelska, vilket har ökat deltagandet och världen har 
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öppnats upp. Användandet av svenska är en exkluderande 

faktor, engelska är en inkluderande faktor.  

Equmeniakyrkan höll i princip med motionärerna, men 

lade till att det också är viktigt med spanska och franska. 

Equmeniakyrkan hade samtidigt förståelse för styrelsens 

hållning och föreslår att motionen bordläggs till nästa år, 

och att vi då har ett bättre underlag för beslut.  

Läkarmissionen framhöll att mångfalden på deras kontor 

försvåras av att SMR använder svenska som arbetsspråk. 

Allting behöver inte vara på engelska, men engelska bör 

vara ett arbetsspråk i komplement till svenska som officiellt 

språk. 

Kansliet framhöll att styrelsen inte ser detta som en 

årsmötesfråga utan en styrelsefråga. Kansliet arbetar redan 

i dag till viss del på engelska. I förslaget från styrelsen 

kommer frågan drivas framåt, men vilka delar av 

verksamheten och vilka språk som innefattas återstår att se. 

LPI påpekade att Sida vill att vi ska engagera oss i större 

utsträckning med samarbetspartner, men det är en 

utmaning när mycket av kommunikationen sker på 

svenska. Det handlar delvis om att förändra en norm och 

låta personalen använda engelska, vilket är en bra början 

som inte behöver vara till en enorm kostnad vid denna 

tidpunkt. 

Erikshjälpen framhöll att det är viktigt att kansliet 

prioriterar, men när det är resursbrist bör kommunikation 

med samarbetspartners prioriteras, och det skulle vara mer 

resurseffektivt om medlemsorganisationerna kan få 

underlag på engelska. 

Mötesordförande Ulrika Morazan tackade för allas 

engagerade inspel. 

Årsmötet beslutade att 

avslå motionärens förslag och bifalla styrelsens förslag. 

 

Motion 3, bilaga 6a + 6b 

Bringing the Triple Nexus to the EU during Swedish 

European Council Presidency in the Spring of 2023. 

Josephine Sundqvist, Läkarmissionen, var föredragande av 

motionen som är baserad på vad som står i strategins 

ambition att arbeta med trippel-nexus. Styrelsens synpunkt 
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i sitt underlag att det resiliensnätverket gör är tillräckligt, 

samtidigt som resiliensnätverket inte vill arbeta med 

trippel-nexus under EU-ordförandeskapet, går inte ihop 

med att vi, genom beslut om SMR:s nya strategi, har sagt 

att vi som nätverk ska arbeta med trippel-nexus. 

Jenny Svanberg, styrelsen, föredragande av styrelsens 

förslag, inledde med att tacka för den inkomna motionen 

och redogjorde för styrelsens förslag i sitt underlag att 

rekommendera årsmötet att avslå motionen, och att arbetet 

gällande humanitarian develelopment peace (triple) nexus 

även fortsättningsvis sker inom ramen för det pågående 

nätverkssamarbetet inom resiliensnätverket och GNDR-

nätverket.  

Kansliet lade till att de anser att det är mer strategiskt att 

inkludera trippel-nexus i allt, i stället för att sträva efter att 

Sida inför en särskild pott för det.   

Läkarmissionen lade fram ett jämkningsförslag att stryka 

att-sats 2, om dedicated funding ifall det skulle få motionen 

att falla. Att SMR gör något under ordförandeskapet är en 

låg och genomförbar ambitionsnivå under ett halvårs 

ordförandeskap.  

Årsmötet beslutade att  

bifalla motionärernas första att-sats att baserat på SMR:s 

strategi för 2022-2026 arrangera påverkansevent på temat 

trippel-nexus, under det Svenska ordförandeskapet i 

European Council, våren 2023. Den andra att-satsen om 

öronmärkt trippel-nexuspott ströks av motionären.  

  

Medlemsavgifter 2023 § 18 

 Bilaga 7 

Eva Nordenstam von Delwig föredrog underlaget om 

förslag till beräkningsmodell för medlemsavgift 2023 

(samma som föregående år): 

 1. Grundavgift på 1 000 kr, samt 0,8 procent (%) av 

insamlade medel till internationell verksamhet, dock totalt 

max 8 000 kr. 

 2. 0,2% av organisationens insamlade medel för 

internationell verksamhet, medlemsavgift. 

 

3. 0,75% av organisationens rekvirerade Sida-medel. 
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 Årsmötet beslutade  

 att fastställa riktlinjerna för beräkning av medlemsavgiften 

2023 enligt föredragen modell.  

  

Nästa årsmöte § 19 

 Eva Nordenstam von Delwig föredrog ärendet och 

styrelsens förslag är att hålla årsmötet den 24 maj 2023.  

 Årsmötet beslutade 

 att hålla årsmöte den 24 maj 2023 och uppdra till styrelsen 

att besluta om plats för mötet. 

Information 

Medlemsfrågor § 20 

 Bilaga 8 

 Charlotta informerade om att hon haft kontakt med Dövas 

Afrikamission som beslutat att lämna SMR som 

medlemsorganisation. Ett formellt brev om utträdet har 

även skickats till SMR där Dövas Afrikamission framför sitt 

varma tack för den här tiden. Styrelsen känner respekt för 

beslutet även om det är tråkigt.  

 Årsmötet förde till handlingarna att Dövas 

Afrikamission beslutat sig för att begära utträde ur Svenska 

missionsrådet.  

 

Aktuella verksamhetsfrågor § 21 

 Medlemsrörelsen fick genom kansliet ta del av information 

om aktuella verksamhetsfrågor för SMR under 2022. Ett 

axplock: 

• Lansering av Local Changemakers-kurs inom 

religionsfrihet (FoRB Learning Platform).  

• Deltagande i Stockholm +50 & KV:s generalförsamling i 

Karlsruhe 

• Kartläggning och strategi för breddad finansiering  

• Studie om det folkrättsliga läget för religionsfrihet och 

hbtqi-frågor 

• Handläggardagarna hålls 22-24 november 2022. 

• Medlemsdagar hålls 1-2 februari 2023, på Såstaholm. 
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• Nya avtal med Sida har slutits inom utveckling, 

humanitärt, kommunikation och praktikant. 

• Stora rapporter till Sida CIVSAM (för 2017-2021) 

respektive Sida KOM (2018-2021) gick in 15 maj 

 

Angående frågan om flyktingavräkningar på biståndet: 

• Regeringen drar ner 39 procent på utvecklingsanslaget. 

Även neddragning på kommunikationsanslaget, men i 

mindre utsträckning. Humanitärt arbete skyddas.  

• Möjlighet till ökade anslag under året om 

flyktingprognosen går ned. 

• SMR har bedrivit starkt påverkansarbete både enskilt 

men framförallt tillsammans med andra 

civilsamhällesorganisationer. Charlotta riktade sitt tack 

till alla som själva har bidragit till påverkansarbetet i 

frågan och informerade om kampanjen ”Dear 

Magdalena” som är en möjlighet för våra 

samarbetspartner att skriva brev direkt till Sveriges 

statsminister.  

• Sida värnar svaga partner och organisatorisk 

infrastruktur och vill försöka skapa så mycket flexibilitet 

som möjligt. 

• Kansliet har haft en tät kommunikation med aktuella 

medemsorganisationer om de stora konsekvenserna i 

alla led (samarbetspartner, medlemsorganisationer och 

kansli). 

• SMR:s styrelse beslutar om hantering av 

neddragningarna inom utvecklingsanslaget 30 maj. 

 

 

Nytt på kansliet 2022: 

• Lansering av insatshanteringssystemet Lime med 

tillhörande medlemsportal genomfördes i februari. 

• Organisationsförändring genomfördes i mars, denna 

baseras till stor del på den genomlysning av kansliet som 

genomfördes av Magnus Lindell under 2021. 

• Linda Jägerskog lämnar sin tjänst som stabs-, och HR-

chef och rekryteringsarbetet pågår. 

• Niklas Eklöv kommer att vara tjänstledig under hösten för 

att arbeta med EFS i Etiopien. Johanna Olofsson, 

påverkansrådgivare, går in som chef för Kommunikation, 

mötesplats och påverkan. 

• Neddragningar inom biståndsanslaget får stora 

konsekvenser för kansliets resurser, mycket verksamhet 



2022-05-23 
SIDA 13 av 13 

 

 

 

bromsas, genom begränsning av personalresurser och 

inställda mötesplatser. 

• ISK –projektet fortsätter, dock i lugnare takt än planerat  

   

Avslutning § 22 

 Ulrika Morazán tackade för förtroendet som årsmötets 

ordförande och lämnade över till Eva Nordenstam von 

Delwig, styrelsens avgående ordförande. Eva tackade 

medlemsorganisationerna som ger möjligheterna till 

ledamöter att sitta i styrelsen och utskottet. Eva tackar 

också de avgående ledamöterna och ersättarna, Sofia 

Svensson, Klas Lundström och Daniel Yttermalm för 

engagemang och fint samarbete. Endast Sofia var 

närvarande och avtackades med en blomma.  

 Även mötesordförande Ulrika Morazán avtackades med en 

blomma för väl genomfört årsmöte. 

 Charlotta Norrby framförde sitt och SMR:s varmaste tack 

till avgående ordförande Eva Nordenstam von Delwig som 

avtackades med väl valda ord, present och blomma. 

 Johan Bäckrud bad för SMR:s nätverk, den nya styrelsen 

och kommande utmaningar.  

 Styrelsens nyvalde ordföranden Stefan Emilsson tackade 

för förtroendet för styrelsen, och uppmanade 

medlemsorganisationerna att fortsätta bidra till SMR som 

ett viktigt nätverk. Speciellt tack till Läkarmissionen för de 

välformulerade och viktiga motionerna.  

 Stefan förklarade mötet för avslutat. 

 

Stockholm, 2022-05-23 

 

________________________ ____________________________ 

Ulrika Morazán, Equmeniakyrkan Eva-Maria Väfors, Svenska missionsrådet 

Årsmötesordförande  Årsmötessekreterare 

 

________________________ __________________________ 
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       /envelopes/SJJlrOxZi/recipients/BJPDB_x-o
       SOFIE
       HARGEMARK
       sofie.hargemark@bibeln.se
       197904248205
       1979/04/24
       197.221.85.39
     
    
     197904248205
     2022-09-15T09:58:07.871Z
   
    
     /envelopes/SJJlrOxZi/recipients/BJPDB_x-o
     SOFIE
     HARGEMARK
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-09-15T13:05:56.733Z
    ryPNSdeZs
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
      2.69.66.119
      2022-09-15T13:05:56.716Z
    
     ryPNSdeZs
     2022-09-15T13:05:56.716Z
     /envelopes/SJJlrOxZi/recipients/ryPNSdeZs
     /envelopes/SJJlrOxZi
   
    
     /envelopes/SJJlrOxZi/recipients/ryPNSdeZs
     Martin
     Ström
     2.69.66.119
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     rkkeSugWj.2c068285-7da8-4793-9f0a-5c863ca10714
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     /envelopes/SJJlrOxZi/documents/rkkeSugWj
     
      /envelopes/SJJlrOxZi/recipients/ryPNSdeZs
      MARTIN
      STRÖM
      1971/04/02
      197104024935
    
     signed
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     MARTIN
     STRÖM
     1971/04/02
     2.69.66.119
     
      rkkeSugWj
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       /envelopes/SJJlrOxZi/recipients/ryPNSdeZs
       MARTIN
       STRÖM
       martin.strom@alliansmissionen.se
       197104024935
       1971/04/02
       2.69.66.119
     
    
     197104024935
     2022-09-15T13:06:29.723Z
   
    
     /envelopes/SJJlrOxZi/recipients/ryPNSdeZs
     MARTIN
     STRÖM
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-09-15T15:04:37.039Z
    S1lX-SueZi
    
     
      Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G991B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/18.0 Chrome/99.0.4844.88 Mobile Safari/537.36
      83.185.34.153
      2022-09-15T15:04:37.024Z
    
     S1lX-SueZi
     2022-09-15T15:04:37.024Z
     /envelopes/SJJlrOxZi/recipients/S1lX-SueZi
     /envelopes/SJJlrOxZi
   
    
     /envelopes/SJJlrOxZi/recipients/S1lX-SueZi
     Ulrika
     Morazan
     83.185.34.153
   
  
   
    signature.created
    2022-09-15T15:05:47.980Z
    rkkeSugWj.28ca7df4-1078-4733-8f36-561e4adc846f
    
     rkkeSugWj.28ca7df4-1078-4733-8f36-561e4adc846f
     /envelopes/SJJlrOxZi/documents/rkkeSugWj/signatures/rkkeSugWj.28ca7df4-1078-4733-8f36-561e4adc846f
     /envelopes/SJJlrOxZi/documents/rkkeSugWj
     
      /envelopes/SJJlrOxZi/recipients/S1lX-SueZi
      ULRIKA
      MORAZAN HODGSON
      1975/03/26
      197503262987
    
     signed
     bankid-se
     ULRIKA
     MORAZAN HODGSON
     1975/03/26
     94.191.136.246
     
      rkkeSugWj
      13a2faaf-d2a6-4d34-8c40-32eee4e7160e
      true
      2022-09-15T15:05:47.436Z
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Protokoll fört vid Svenska missionsrådets årsmöte  


23 maj 2022, Birger Jarl Conference, Stockholm 


 


Närvarande  Se separat deltagarlista/röstlängd, bilaga 1  


  


Inledning  § 1  


och öppnande Styrelsens ordförande Eva Nordenstam von Delwig inledde 


genom att hälsa alla välkomna.  


 Sofia Svensson, inledde med en andakt  


 


Stadgeenlig utlysning av  § 2  


och kallelse till årsmötet  Eva Nordenstam von Delwig redogjorde för att 


medlemsorganisationerna kallats stadgeenligt två månader 


innan årsmötet. Kallelsen skickades ut via mejl i 


medlemsnytt den 23 mars 2022 och publicerades samma 


dag på hemsidan. 


 Årsmötet beslutade  


 att godkänna att utlysning och kallelse till årsmötet skett i 


enlighet med stadgarna. 


 


Närvaro och fastställande § 3 


av röstlängd Bilaga 1 


Närvaro av röstberättigade deltagare (röstlängden) 


fastställdes. 48 närvarande, varav 28 röstberättigade, vid 


mötets öppnande. 


 


Val av årsmötes- § 4 


presidium Bilaga 2 


Erik Johansson, EFS, sammankallande, Anna Carin P 


Stenbeck, Equmeniakyrkan, Yusuf Aydin, Syrisk-ortodoxa 


Kyrkan, och Ove Gustafsson, PMU, har utgjort 


valberedning under året. Erik redogjorde för förslag till 


årsmötespresidium. 
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 Årsmötet beslutade  


 att välja Ulrika Morazan, Equmeniakyrkan till 


mötesordförande och Eva-Maria Väfors, SMR till 


sekreterare. 


Val av justerare § 5  


tillika rösträknare Bilaga 2 


 Årsmötet beslutade  


 att välja Martin Ström Svenska Alliansmissionen och Sofie 


Hargemark, Svenska bibelsällskapet att justera årsmötets 


protokoll samt agera rösträknare. 


Godkännande av  § 6 


föredragningslista Årsmötet beslutade  


 att godkänna föredragningslistan utan tillägg.  


Beslut 


 


Årsberättelse inklusive § 7 


årsredovisning 2021 Bilaga 3 


Ordföranden lämnade ordet till SMR:s kommunikatör Erik 


Stenseke som ledde årsmötesdeltagarna genom en 


Menti/frågesport relaterat till årsberättelsens innehåll.  


 


Ordförande tackade för smakproven ur årsberättelsen.  


 SMR:s ekonomichef Johanna Wasner redogjorde för 


årsredovisningen med förvaltningsberättelse samt resultat- 


och balansräkningen.  


 Konstaterades att intäkterna har ökat med ca 7 miljoner 


SEK, främst genom ökade bidrag. Detta har att göra med 


att vi kunnat använda mer Sidabidrag under det sista året i 


avtalsperioden med Sida CIVSAM. 


 Årets resultat landade på 459 tkr och eget kapital ca 10 


mkr. Ekonomin anses vara i fortsatt god balans. 


 Johanna tackades för den pedagogiska redogörelsen av 


årsredovisningen. 


Styrelsens ordförande Eva Nordenstam von Delwig 


meddelade att styrelsen har ställt sig bakom årsberättelsen 


och resultat- och balansräkningen 2021. 
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Revisionsberättelse  § 8 


 Bilaga 3 


Charlotta Norrby läste upp uttalanden ur 


revisionsberättelsen.  


 Revisionsberättelsen skrevs under den 4 maj 2022 av Maria 


Hedlund, auktoriserad revisor och Lars Andersson, 


förtroendevald revisor.  


 Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att årsmötet 


beslutar att bevilja om ansvarsfrihet för SMR:s styrelse för 


räkenskapsåret 2021. Berättelsen lades till handlingarna. 


 


Årsberättelse inklusive § 9 


årsredovisning Årsmötet beslutade  


 att godkänna föredragen årsberättelse inklusive 


årsredovisning för 2021.  


 


Resultat- och balans- § 10 


räkning Årsmötet beslutade  


 att fastställa resultat- och balansräkning för 


verksamhetsåret 2021 samt godkänna disposition av årets 


resultat.  


 


Ansvarsfrihet för  § 11 


SMR:s styrelse Årsmötet beslutade  


 att bevilja SMR:s styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 


2021.  


 


Val av ledamöter  § 12 


till styrelsen Bilaga 2 


Valberedningens sammankallande Erik Johansson 


berättade kort om arbetet under året.  


 Erik Johansson föredrog därefter valberedningens förslag 


på ledamöter till de olika posterna.  


 Årsmötet beslutade 


 att till ordinarie ledamöter i SMR:s styrelse välja  


 Siri Bjerkan Karlsson, ADRA Sverige, omval till 2025 


Stefan Emilsson, Equmeniakyrkan, omval till 2025  
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Lars-Åke Winberg, Erikshjälpen, omval till 2025 (tidigare 


ersättare)  


 Leif Newman, PMU, nyval till 2025. 


Christer Åkesson. Läkarmissionen, nyval till 2023 


(fyllnadsval) 


 Kvarstående ordinarie ledamöter i styrelsen:  


 Anna-Maria Jonsson, Evangeliska Frikyrkan, till 2024, 


Jenny Svanberg, Life & Peace Institute, till 2024,  


Johan Hasselgren, Svenska kyrkan till 2023,  


Lotta Sjöström Becker, Kristna Fredsrörelsen till 2023.  


  


Val av ersättare  § 13 


 Årsmötet beslutade  


 att till ersättare i SMR:s styrelse välja  


 Anders Göranzon, Bibelsällskapet, nyval till 2025. 


Allan Ekstedt, Lepramissionen, nyval till 2023. 


(fyllnadsval) 


 George Joseph, Caritas, nyval till 2023 (fyllnadsval)  


- kandidat som valberedningen presenterade under 


pågående årsmöte. 


 Årsmötets medskick till valberedningen   


 att aktivt verkar för god och balanserad representativitet 


till styrelsen.  


 att tillsammans med kansli se över 


mandatperiodsfördelningen. 


 


Val av ordförande § 14 


till styrelsen Bilaga 2 


Erik Johansson föredrog valberedningens förslag till 


ordförande, Stefan Emilsson, Equmeniakyrkan.  


 Årsmötet beslutade  


 att välja Stefan Emilsson, till styrelsens ordförande till 


2023.  


Val av revisorer  § 15 


 Bilaga 2 


Erik Johansson redogjorde för valberedningens förslag på 


revisorer. En revisor kan (enligt Sidas regler) maximalt 
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väljas under 7 år. (SMR:s auktoriserade revisor valdes in för 


första gången 2020.) 


 Årsmötet beslutade  


 att välja auktoriserad revisor Maria Hedlund, PwC, som 


ordinarie revisor (omval 1 år) till 2023.   


 att välja förtroendevald revisor Lars Andersson, 


Equmeniakyrkan, som ordinarie revisor (omval 1 år) till 


2023.  


 att välja auktoriserad revisor Erik Albenius, PwC, som 


ersättare (omval 1 år), till 2023.  


 att välja förtroendevald revisor Peter Karlsson Sjögren, 


Svenska kyrkan, som ersättare (omval 1 år) till 2023.  


 


Val av valberedning § 16 


 Ulrika Morazán föredrog frågan om ny valberedning. 


Valberedningen bör bestå av fyra ledamöter. Inför årsmötet 


hade två tidigare valberedare ställt sig till förfogande.  


Under mötet nominerades Eva Nordenstam von Delwig och 


Sofie Hargemark ställde sig till förfogande. 


 Årsmötet beslutar  


 att välja Erik Johansson, EFS (omval 1 år), till 


valberedningens ordförande och sammankallande till 2023. 


 att välja Anna Carin P Stenbeck, Equmeniakyrkan (omval 1 


år), till ordinarie ledamot i valberedningen till 2023. 


 att välja Sofie Hargemark, Svenska Bibelsällskapet (nyval 1 


år), till ordinarie ledamot till valberedningen till 2023. 


 att välja Eva Nordenstam von Delwig, Läkarmissionen 


(nyval 1 år), till ersättare i valberedningen till 2023. 


    


Motioner § 17 


 Bilaga 4, 5 och 6 


 Mötesordförande inledde med att SMR kan skatta sig 


lyckliga då tre motioner inkommit inför årsmötet. De 


kommer hanteras separat med motionärernas anförande 


och styrelsens svar och förslag till beslut. 
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 Motion 1, bilaga 4a + 4b  


 Ett integrerat ungdomsperspektiv för alla ungas rätt till 


utveckling.  


 Josephine Sundqvist, Läkarmissionen, föredrog 


bakgrunden och avsikten med motionen.  


Jenny Svanberg, var föredragande av styrelsens svar vilket 


är att: 


• sprida KFUM Sveriges kartläggning av ungas delaktighet i 


svenskt utvecklingssamarbete, samt hur olika 


organisationer arbetar med unga inom ramen för svenskt 


utvecklingssamarbete, inom nätverket.   


• undersöka intresse av att initiera en Community of 


Practice med fokus på ungdomsperspektivet med 


utgångspunkt i den kartläggning som KFUM Sverige 


genomför, och den kompetens och erfarenhet som finns 


inom SMR:s nätverk.  


• synliggöra det arbete som görs inom SMR:s 


praktikantanslag mer, inklusive de personer som åker ut 


som praktikanter med stöd från SMR:s praktikantanslag. 


Styrelsen instämmer i att ungdomsperspektivet är viktigt 


och håller också med om motionens anda.  Förra årsmötet 


godkändes SMR:s verksamhetsstrategi för 2022-2026 och 


där finns ungdomsperspektivet tydligt med i 


omvärldsanalysen. Arbetet med unga och 


ungdomsperspektivet tillhör dock inte ett av de tre särskilt 


prioriterade områdena. SMR bedömer att frågan ryms 


inom ramen för SMR:s arbete med rättighetsperspektivet, 


utifrån den kontextanalys som görs. SMR:s styrelse har 


varit måna om att inte lägga på ytterligare krav, utöver det 


som givare kräver. 


Styrelsen vill passa på att uppmana 


medlemsorganisationerna att ta med sig 


ungdomsperspektivet när det gäller nomineringen till 


styrelsen.  


SMR:s styrelse tackar Läkarmissionen för att de lyfter 


ungdomsperspektivet, och vill gärna ha en fortsatt dialog. 


Däremot är styrelsen tveksam till de specifika förslagen och 


föreslår styrelsen att årsmötet avslår motionen, och istället 


beslutar att i enlighet med styrelsens förslag i sitt underlag. 


KFUM Sverige var glada över att frågan kommer upp 


eftersom det är många inom nätverket som jobbar med 







2022-05-23 
SIDA 7 av 13 


 


 


 


unga. KFUM poängterade att det bara är ett fåtal av SMR:s 


medlemsorganisationer som är med i deras kartläggning 


och att den därför inte ska anses ersätta den kartläggning 


som lyfts fram i motionen. KFUM anser att SMR bör vara 


mer proaktiva i arbetet med ungdomsperspektivet och 


uppmanar därför årsmötet att rösta för motionen. KFUM 


efterfrågade också mer information från styrelsen kring vad 


det innebär med en Community of Practice, och vad den 


skulle kunna ha för effekt på övriga delar av nätverket. 


Erikshjälpen önskade att även inkludera barn, och inte bara 


unga, i förslaget samt att inkludera barns och ungas 


delaktighet både i Sverige och i de insatser som får stöd via 


SMR. Erikshjälpen är beredda att vara med i den här 


formen av nätverk för erfarenhetsutbyten. De har stor 


respekt för det arbete som kansliet och styrelsen gör, och 


behovet av att prioritera. Men i det arbete som man gör 


behöver också barns perspektiv komma med. 


EFS ansåg också att barnrättsperspektivet är viktigt, men 


undrade vad kansliet behöver prioritera bort av det som 


finns planerat enligt strategi och verksamhetsplaner. 


Läkarmissionen lyfte som ett jämkningsförslag ut att-sats 3 


– att ha med ungdomsperspektivet som en påverkansfråga. 


Även KFUM Sverige ansåg att årsmötet bör rösta för att 


åtminstone behålla att-sats 3.   


EFK ansåg att barn- och ungdomsperspektivet är viktigt, 


och något som medlemsorganisationerna måste arbeta 


med, dock inte nödvändigtvis SMR. Årsmötet har nyss 


antagit en ny strategi för SMR och då bör kansliet få arbeta 


utifrån den.  


PMU framhöll att barn- och ungdomsperspektivet kommer 


in naturligt i den rättighetsbaserade ansatsen.  


Kansliet välkomnade önskemål att lägga mer fokus på 


påverkansarbetet. Det som finns med i strategin är att SMR 


ska ha spetskompetens kring religions- och 


övertygelsefrihet samt religiös läskunnighet. Inom ramen 


för påverkansrollen vill kansliet dock bidra till att under 


perioden stärka medlemsorganisationens påverkansarbete 


och jobba mer med medlemsorganisationer för att utforma 


formerna för det. Kansliet tror på Community of Practices 


som arbetsform – men att de drivs av medlemmar och inte 


kansliet själva. 
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Equmeniakyrkan föreslår att några organisationer kan gå 


samman och inbjuda till en inspirationsdag om ungas 


delaktighet. 


KFUM hade förståelse för att det kanske inte går att lägga 


mer på kansliet, men ser samtidigt att kansliet behöver 


agera om ungdomsfrågan inte bara ska vara förpassad till 


några få medlemsorganisationer. 


Mötesordförande Ulrika Morazan tackade för allas 


engagerade inspel. 


Årsmötet beslutade att  


avslå motionens tredje att-sats och därmed motionen i sin 


helhet. 


anta styrelsens förslag gällande alla tre att-satser. 


göra medskicket från årsmötet att inkludera barn-


perspektivet när vi pratar om unga. 


 


Motion 2, bilaga 5a + 5b 


Enhancing the localisation of aid agenda 


Josephine Sundqvist, Läkarmissionen, var föredragande för 


motionen i underlaget där frågan om engelska som 


arbetsspråk lyfts.  


Judy McCallum, LPI, la till att hon med förvåning noterat 


att alla SMR:s avtal och de flesta samlingar och samtal är 


på svenska. Det finns förståelse för att vi inte ska sluta 


använda svenska språket, men vi bör kunna gå mot att 


använda engelska mer, särskilt i vårt internationella arbete. 


Lotta Sjöström Becker, styrelsen, välkomnar motionen och 


föredrar styrelsens svar vars förslag är att årsmötet avslår 


motionen och istället uppdrar åt styrelsen att fatta beslut 


om språkfrågan under 2022, baserat på en analys av: 


• vilka delar av verksamheten som särskilt gynnas av 


engelska som arbetsspråk. 


• förslag på hur andra språk ska hanteras 


• en beräkning av vilka resurser som krävs för att inrätta 


engelska som arbetsspråk 


Lepramissionen/Barnmissionen framhöll att samarbetet 


med samarbetspartner är på engelska och försvåras av att 


SMR använder svenska som arbetsspråk. Under pandemin 


har workshops och seminarier hållits digitalt och på 


engelska, vilket har ökat deltagandet och världen har 
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öppnats upp. Användandet av svenska är en exkluderande 


faktor, engelska är en inkluderande faktor.  


Equmeniakyrkan höll i princip med motionärerna, men 


lade till att det också är viktigt med spanska och franska. 


Equmeniakyrkan hade samtidigt förståelse för styrelsens 


hållning och föreslår att motionen bordläggs till nästa år, 


och att vi då har ett bättre underlag för beslut.  


Läkarmissionen framhöll att mångfalden på deras kontor 


försvåras av att SMR använder svenska som arbetsspråk. 


Allting behöver inte vara på engelska, men engelska bör 


vara ett arbetsspråk i komplement till svenska som officiellt 


språk. 


Kansliet framhöll att styrelsen inte ser detta som en 


årsmötesfråga utan en styrelsefråga. Kansliet arbetar redan 


i dag till viss del på engelska. I förslaget från styrelsen 


kommer frågan drivas framåt, men vilka delar av 


verksamheten och vilka språk som innefattas återstår att se. 


LPI påpekade att Sida vill att vi ska engagera oss i större 


utsträckning med samarbetspartner, men det är en 


utmaning när mycket av kommunikationen sker på 


svenska. Det handlar delvis om att förändra en norm och 


låta personalen använda engelska, vilket är en bra början 


som inte behöver vara till en enorm kostnad vid denna 


tidpunkt. 


Erikshjälpen framhöll att det är viktigt att kansliet 


prioriterar, men när det är resursbrist bör kommunikation 


med samarbetspartners prioriteras, och det skulle vara mer 


resurseffektivt om medlemsorganisationerna kan få 


underlag på engelska. 


Mötesordförande Ulrika Morazan tackade för allas 


engagerade inspel. 


Årsmötet beslutade att 


avslå motionärens förslag och bifalla styrelsens förslag. 


 


Motion 3, bilaga 6a + 6b 


Bringing the Triple Nexus to the EU during Swedish 


European Council Presidency in the Spring of 2023. 


Josephine Sundqvist, Läkarmissionen, var föredragande av 


motionen som är baserad på vad som står i strategins 


ambition att arbeta med trippel-nexus. Styrelsens synpunkt 
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i sitt underlag att det resiliensnätverket gör är tillräckligt, 


samtidigt som resiliensnätverket inte vill arbeta med 


trippel-nexus under EU-ordförandeskapet, går inte ihop 


med att vi, genom beslut om SMR:s nya strategi, har sagt 


att vi som nätverk ska arbeta med trippel-nexus. 


Jenny Svanberg, styrelsen, föredragande av styrelsens 


förslag, inledde med att tacka för den inkomna motionen 


och redogjorde för styrelsens förslag i sitt underlag att 


rekommendera årsmötet att avslå motionen, och att arbetet 


gällande humanitarian develelopment peace (triple) nexus 


även fortsättningsvis sker inom ramen för det pågående 


nätverkssamarbetet inom resiliensnätverket och GNDR-


nätverket.  


Kansliet lade till att de anser att det är mer strategiskt att 


inkludera trippel-nexus i allt, i stället för att sträva efter att 


Sida inför en särskild pott för det.   


Läkarmissionen lade fram ett jämkningsförslag att stryka 


att-sats 2, om dedicated funding ifall det skulle få motionen 


att falla. Att SMR gör något under ordförandeskapet är en 


låg och genomförbar ambitionsnivå under ett halvårs 


ordförandeskap.  


Årsmötet beslutade att  


bifalla motionärernas första att-sats att baserat på SMR:s 


strategi för 2022-2026 arrangera påverkansevent på temat 


trippel-nexus, under det Svenska ordförandeskapet i 


European Council, våren 2023. Den andra att-satsen om 


öronmärkt trippel-nexuspott ströks av motionären.  


  


Medlemsavgifter 2023 § 18 


 Bilaga 7 


Eva Nordenstam von Delwig föredrog underlaget om 


förslag till beräkningsmodell för medlemsavgift 2023 


(samma som föregående år): 


 1. Grundavgift på 1 000 kr, samt 0,8 procent (%) av 


insamlade medel till internationell verksamhet, dock totalt 


max 8 000 kr. 


 2. 0,2% av organisationens insamlade medel för 


internationell verksamhet, medlemsavgift. 


 


3. 0,75% av organisationens rekvirerade Sida-medel. 
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 Årsmötet beslutade  


 att fastställa riktlinjerna för beräkning av medlemsavgiften 


2023 enligt föredragen modell.  


  


Nästa årsmöte § 19 


 Eva Nordenstam von Delwig föredrog ärendet och 


styrelsens förslag är att hålla årsmötet den 24 maj 2023.  


 Årsmötet beslutade 


 att hålla årsmöte den 24 maj 2023 och uppdra till styrelsen 


att besluta om plats för mötet. 


Information 


Medlemsfrågor § 20 


 Bilaga 8 


 Charlotta informerade om att hon haft kontakt med Dövas 


Afrikamission som beslutat att lämna SMR som 


medlemsorganisation. Ett formellt brev om utträdet har 


även skickats till SMR där Dövas Afrikamission framför sitt 


varma tack för den här tiden. Styrelsen känner respekt för 


beslutet även om det är tråkigt.  


 Årsmötet förde till handlingarna att Dövas 


Afrikamission beslutat sig för att begära utträde ur Svenska 


missionsrådet.  


 


Aktuella verksamhetsfrågor § 21 


 Medlemsrörelsen fick genom kansliet ta del av information 


om aktuella verksamhetsfrågor för SMR under 2022. Ett 


axplock: 


• Lansering av Local Changemakers-kurs inom 


religionsfrihet (FoRB Learning Platform).  


• Deltagande i Stockholm +50 & KV:s generalförsamling i 


Karlsruhe 


• Kartläggning och strategi för breddad finansiering  


• Studie om det folkrättsliga läget för religionsfrihet och 


hbtqi-frågor 


• Handläggardagarna hålls 22-24 november 2022. 


• Medlemsdagar hålls 1-2 februari 2023, på Såstaholm. 
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• Nya avtal med Sida har slutits inom utveckling, 


humanitärt, kommunikation och praktikant. 


• Stora rapporter till Sida CIVSAM (för 2017-2021) 


respektive Sida KOM (2018-2021) gick in 15 maj 


 


Angående frågan om flyktingavräkningar på biståndet: 


• Regeringen drar ner 39 procent på utvecklingsanslaget. 


Även neddragning på kommunikationsanslaget, men i 


mindre utsträckning. Humanitärt arbete skyddas.  


• Möjlighet till ökade anslag under året om 


flyktingprognosen går ned. 


• SMR har bedrivit starkt påverkansarbete både enskilt 


men framförallt tillsammans med andra 


civilsamhällesorganisationer. Charlotta riktade sitt tack 


till alla som själva har bidragit till påverkansarbetet i 


frågan och informerade om kampanjen ”Dear 


Magdalena” som är en möjlighet för våra 


samarbetspartner att skriva brev direkt till Sveriges 


statsminister.  


• Sida värnar svaga partner och organisatorisk 


infrastruktur och vill försöka skapa så mycket flexibilitet 


som möjligt. 


• Kansliet har haft en tät kommunikation med aktuella 


medemsorganisationer om de stora konsekvenserna i 


alla led (samarbetspartner, medlemsorganisationer och 


kansli). 


• SMR:s styrelse beslutar om hantering av 


neddragningarna inom utvecklingsanslaget 30 maj. 


 


 


Nytt på kansliet 2022: 


• Lansering av insatshanteringssystemet Lime med 


tillhörande medlemsportal genomfördes i februari. 


• Organisationsförändring genomfördes i mars, denna 


baseras till stor del på den genomlysning av kansliet som 


genomfördes av Magnus Lindell under 2021. 


• Linda Jägerskog lämnar sin tjänst som stabs-, och HR-


chef och rekryteringsarbetet pågår. 


• Niklas Eklöv kommer att vara tjänstledig under hösten för 


att arbeta med EFS i Etiopien. Johanna Olofsson, 


påverkansrådgivare, går in som chef för Kommunikation, 


mötesplats och påverkan. 


• Neddragningar inom biståndsanslaget får stora 


konsekvenser för kansliets resurser, mycket verksamhet 
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bromsas, genom begränsning av personalresurser och 


inställda mötesplatser. 


• ISK –projektet fortsätter, dock i lugnare takt än planerat  


   


Avslutning § 22 


 Ulrika Morazán tackade för förtroendet som årsmötets 


ordförande och lämnade över till Eva Nordenstam von 


Delwig, styrelsens avgående ordförande. Eva tackade 


medlemsorganisationerna som ger möjligheterna till 


ledamöter att sitta i styrelsen och utskottet. Eva tackar 


också de avgående ledamöterna och ersättarna, Sofia 


Svensson, Klas Lundström och Daniel Yttermalm för 


engagemang och fint samarbete. Endast Sofia var 


närvarande och avtackades med en blomma.  


 Även mötesordförande Ulrika Morazán avtackades med en 


blomma för väl genomfört årsmöte. 


 Charlotta Norrby framförde sitt och SMR:s varmaste tack 


till avgående ordförande Eva Nordenstam von Delwig som 


avtackades med väl valda ord, present och blomma. 


 Johan Bäckrud bad för SMR:s nätverk, den nya styrelsen 


och kommande utmaningar.  


 Styrelsens nyvalde ordföranden Stefan Emilsson tackade 


för förtroendet för styrelsen, och uppmanade 


medlemsorganisationerna att fortsätta bidra till SMR som 


ett viktigt nätverk. Speciellt tack till Läkarmissionen för de 


välformulerade och viktiga motionerna.  


 Stefan förklarade mötet för avslutat. 


 


Stockholm, 2022-05-23 


 


________________________ ____________________________ 


Ulrika Morazán, Equmeniakyrkan Eva-Maria Väfors, Svenska missionsrådet 


Årsmötesordförande  Årsmötessekreterare 


 


________________________ __________________________ 


Sofie Hargemark Martin Ström 


Justerare  Justerare 
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