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Protokoll
Niejda årsmöte
2 september 2018, kl. 09.20 – 12:00
Staare

§1 Mötets öppnande
Tone Staffansson öppnar mötet.
§2 Fastställande av röstlängd för årsmötet
Varje deltagande medlem på mötet representerar röstlängden.
Samtliga deltagare blir uppskrivna på en närvarolista.
§3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt protokolljusterare
Årsmötet beslutar Tone Staffansson till mötesordförande.
Årsmötet beslutar Merethe Kuhmunen till vicemötesordförande.
Årsmötet beslutar Ylva Maria Pavval till mötessekreterare
Årsmötet beslutar Christine Olsén och Marika Renhuvud till protokolljusterare.
§4 Godkännande av kallelse och dagordning
Årsmötet rsmötet godkänner kallelsen och dagordning med tillägg punkt 5c revisionsberättelse, ändring 6 från period 2018.01.01 – 2018.12.31 till period
2017.01.01 – 2017.12.31, samt punkt 11 övriga frågor - diskussion om vad medlemmarna vill att Niejda ska göra kommande år.
§5 Ekonomisk redovisning (förvaltnings- och revisionsberättelse)
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Anna-Maria går igenom verksamhetsberättelsen för 2017 med tilläggen namnen
Naima Khan Nergård och Isabell Thomassen som representerade Niejda i Tromsø
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och June Johnsen och Viviann Labba i Guovdageaidnu, samt Ylva Maria Pavval i
Staare.
Verksamhetsberättelsen för 2017 godkänns av årsmötet, med tillägg av ovanstående
namn.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhetsåret.
Tone går igenom förvaltningsberättelsen för 2017 (förenklat årsbokslut samt balansoch resultaträkning)
Förvaltningsberättelserna för 2017 godkänns av årsmötet.

c) Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredras av vice ordförande Merethe.
§6 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, period 2017.01.01 – 2017.12.31
Frågan föredras av vice ordförande Merethe. Årsmötet godkänner ansvarsfrihet för
styrelsen för den angivna perioden.
§7 Beslut om medlemsavgiftens storlek
Styrelsens förslag på medlemsavgift för 2019 är att fortsätta med 50 kr/person per
kalenderår.
Årsmötet godkänner förslaget på medlemsavgift.
§9 Presentation av förslag på nya stadgar. Beslut om nya stadgar.
Ylva går igenom förslag för nya stadgar.
Ändringar:
Ändra alla ”hon” till ”personen” i stadgarna.
§1 Ändamål, ändra till
”Syftet och målsättningen med Niejda är att erbjuda samiska tjejer, kvinnor och
icke-binära personer forum där de kan känna gemenskap, ha roligt och utvecklas
utifrån sina egna förutsättningar.
Vår vision är att stötta samiska tjejer, kvinnor och icke-binära personer, oavsett hur
och var de lever sina liv, så att de kan känna att de själva väljer hur de vill leva och
vad de vill göra.
Niejda är en feministisk förening som är partipolitisk och religiöst obunden.
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Föreningen Niejda är inte geografiskt bunden utan välkomnar medlemmar från hela
Sábme (Sverige, Norge, Finland och Ryssland).”
§6 Stadgeändring, ändra tillbaka till ”två efterföljande årsmöten”
§8 Medlemskap, förtydliga ordet ”föreningsmöte” till ”årsmöte” i meningen: Uteslutning sker på beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster.
§10 Tidpunkt, kallelse. Ändra så att paragrafen blir ”Årsmötet hålls före utgången
av december månad, tid och plats beslutas av styrelsen.”
Korrigera ordet ”betydning” till ”betydelse”
§16 Ärenden vid årsmötet, vid punkt 12 d ändra ”valberedningens ordförande” till
”sammankallande” samt ändra alla ”valberedeningens ordförande” till ”valberedningens sammankallande” i stadgarna.
§20 Sammansättning, sista meningen i andra stycket ändras till: ”Vid styrelsemötena roterar styrelsen vem som är ordförande och sekreterare.”
§25 Drogpolicy
Precisera att all verksamhet även är alkoholfri. Ny text ”All verksamhet som sker i
Niejdas regi ska vara alkohol- och drogfri.”
Årsmötet godkänner stadgarna med ovanstående ändringar.

§10 Val
Ellen Berit Dalbakk (sammankallande) från valberedningen presenterade deras förslag på ny styrelse.
a) En styrelseledamot för ett år (fyllnadsval)
Årsmötet valde Kajsa Tuolja
b) Två övriga styrelseledamöter för två år
Årsmötet valde Anna-Maria Fjellström och Sanne-Ristin Bengtsson
c) Två ersättare till styrelsen
Årsmötet valde Isabell Katrin Thomasson och Marika Renhuvud
d) En revisor jämte ersättare för en tid av ett år. Valberedningen har inte hittat
personer för förslag.
Årsmötet beslutade att uppdra till den nya valberedningen att arbeta vidare
med att fylla dessa platser samt att ge valberedningen mandat att besluta om
dessa.
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e) Tre ledamöter i valberedningen för 2018, varav en sammankallande
Årsmötet valde Ellen Berit Dalbakk, Ylva Maria Pavval samt Merethe Kuhmunen som ledamöter i valberdningen. Som sammankallande valdes Ellen Berit
Dalbakk.
§8 Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande/räkenskapsåret.
§11 Övriga frågor
Diskussion om vad medlemmarna önskar att Niejda ska göra kommande år. Idéer
från årsmötet på aktiviteter:
- Kurser, workshops i härskaretekniker och liknande. Uppmuntra att våga ta plats i
det offentliga utrymmet.
- Arbeta vidare med att stötta Icke-binära samers situation. Tex Deltagande i Sápmi
Pride 2019
- Träffas ute i skogen. Tälta, fiska och ha samiska språkbad.
- Tema mens - saker man inte pratar om.
- Anordna en internationella urfolkskvinnokonferens
- Sluten grupp på facebook för betalande medlemmar. Merete Kuhmunen och EllaMaria Nutti arbetar vidare med detta. Styrelsen utser en person som är ansvarig från
deras sida.
Tone Staffansson avslutar mötet.
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_________________________________________________________________
Mötessekreterare, Ylva Maria Pavval
Datum och plats
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_________________________________________________________________
Protokolljusterare, Christine Olsén
Datum och plats
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Protokolljusterare, Marika Renhuvud
Datum och plats
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