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Protokoll fört vid Djurskyddet Sveriges 
förbundsstämma 10 oktober 2020,  
Quality Hotel Globe i Stockholm samt via Zoom 
 
 
 
§ 1 Förbundsstämmans öppnande  
 
Förbundsordförande Linda Maria Vonstad öppnade förbundsstämman och hälsade alla 
välkomna till mötesrummet och zoommötet. 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd 
 
Beslut: Röstlängden fastställdes till 28 röstberättigade ombud. 
 
§ 3 Frågan om förbundsstämmans behöriga utlysande 
 
Generalsekreterare Åsa Hagelstedt redogjorde för när kallelse till förbundsstämman gjordes. 
Enligt förbundsstadgan § 7 mom. 3 ska kallelse skickas till alla lokalföreningar senast tre 
månader innan ordinarie stämma. Stämman planerades till 25–26 april 2020 och kallelse 
skickades ut i december 2019. Datum för stämman sköts sedan upp till 10 oktober 2020, vilket 
meddelades föreningarna den 23 mars 2020. Sedan dess har ett flertal påminnelser skickats ut. 
 
Beslut: Förbundsstämman ansågs stadgeenligt utlyst. 
 
§ 4 Frågan om stämmans beslutsmässighet 
 
Minst en tredjedel av förbundets 44 föreningar, det vill säga 15 föreningar, måste enligt 
förbundsstadgan § 7 mom. 6 vara representerade av röstberättigade ombud för att stämman ska 
vara beslutsmässig. På stämman var 28 röstberättigade ombud från 21 föreningar närvarande. 
 
Beslut: Förbundsstämman ansågs vara beslutsmässig. 
 
§ 5 Val av ordförande för förbundsstämman 
 
Valberedningen, genom Björn Dahlén, berättade att deras föreslagna ordförande för stämman, 
Terese Askerstedt, på grund av sjukdom inte kunde närvara och föreslog i stället Henrik Almén 
till mötesordförande. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att välja Henrik Almén till ordförande för stämman. 
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§ 6 Val av sekreterare för förbundsstämman 
 
Valberedningen, genom Björn Dahlén, föreslog Majk Michaelsdotter, organisationssekreterare 
på förbundskansliet, till mötessekreterare. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att välja Majk Michaelsdotter till sekreterare för stämman. 
 
§ 7 a) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare  
 
Valberedningen, genom Lars Holmberg, föreslog Felicia Isaksson, Djurskyddet Karlshamn, och 
Lena Jonsson, Djurskyddet Härnösand, till protokolljusterare tillika rösträknare. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att välja Felicia Isaksson och Lena Jonsson till 
protokolljusterare tillika rösträknare. 
 
b) Val av valkommitté 
 
Valkommitténs uppdrag är att under stämman ta fram ett förslag till valberedning. Paul 
Brännlund, Djurskyddet Kristinehamn, föreslog Kenneth Andersson, Djurskyddet 
Kristinehamn, till valkommitté. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att välja Kenneth Andersson till valkommitté. 
 
§ 8 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 
 
Verksamhetsberättelsen presenterades genom en film om arbetet under den gångna 
stämmoperioden, 2018–2019. Linda Maria Vonstad, förbundsordförande, berättade ytterligare 
om förbundets arbete och tackade alla i organisationen för sitt stora och viktiga arbete. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 
§ 9 Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse 
 
Kerstin Linde, förbundskassör, föredrog förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade 
att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna, 
att fastställa resultat- och balansräkning och överföra dessa i ny räkning. 
 
§ 10 Revisionsberättelse över den gångna perioden 
 
Auktoriserad revisor, Josefin Fors, presenterade revisionsberättelsen och sitt revisorsuttalande. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
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§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
 
Revisorerna förordade i sitt uttalande att förbundsstyrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för den 
gångna stämmoperioden. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 12 Behandling av motioner 
 
a) Motion nr 1: Angående länsstyrelsens hantering av hemlösa katter 
 
Barbro Palm, Djurskyddet Kristinehamn, föredrog motionen lagd av Djurskyddet Kristinehamn 
och Djurskyddet Westra Wermland. 
 
Linnéa Stålhandske, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens svar. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag bifalla 
motionen. 
 
b) Motion nr 2: Angående försöksdjur 
 
Barbro Palm, Djurskyddet Kristinehamn, föredrog motionen lagd av Djurskyddet Kristinehamn 
och Djurskyddet Westra Wermland. Motionärerna tackade för förbundsstyrelsens skriftliga svar 
och jämkade sig med detta. 
 
Stina Näsström, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens svar. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 
att anse motionens första att-sats besvarad, 
att bifalla motionens andra att-sats. 
 
c) Motion nr 3: Angående REDE-ambassadörer 
 
Motionärerna, Djurskyddet Kristinehamn, rapporterade att de var nöjda med förbundsstyrelsens 
svar och inte hade behov av att föredra motionen för stämman. 
 
Owe Sandström, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens svar. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse 
motionen besvarad. 
 
d) Motion nr 4: Angående veterinärkostnader  
 
Motionen var lagd av Djurskyddet Landskrona, som valde att inte föredra motionen ytterligare 
utöver stämmohandlingen. 
 
Catarina Niklasson Schöön, vice förbundsordförande, föredrog förbundsstyrelsens svar. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse 
motionen besvarad. 
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e) Motion Nr 5: Inkommen motion som inte behandlades på stämman 
 
Sofia Arkelsten, förbundsstyrelsen, informerade om en inkommen motion innehållande 
personangrepp och frågor som inte omfattas av stämmans befogenhet. På grund av sin form och 
sitt innehåll bedömde förbundsstyrelsen att motionen inte var möjlig att behandla på stämman. 
 
§ 13 Förslag från förbundsstyrelsen 
 
a) Förbundsstyrelsens förslag nr 1: Tillägg till förbundsstadgan 
 
Kerstin Linde, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag. 
 
Förbundsstyrelsen reviderade sitt förslag genom att i § 9 mom. 1. ersätta ordet ”nätröstning” 
med ordet ”förhandsröstning”, vilket de tolkade var stadgans mening. 
 
Ändringsyrkande, lagt av Djurskyddet Karlstad 
Att i § 6 mom. 8 ersätta formuleringen ”samråd med föreningens medlemmar” med ”samråd 
med de av föreningens medlemmar som närvarar på det extra årsmötet”. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå 
yrkandet. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade med en kvalificerad majoritet att anta föreslagna tillägg till 
förbundsstadgan med den ändring styrelsen presenterade på stämman. 
 
Att beslutet togs med kvalificerad majoritet, över två tredjedelar av ombuden röstade för men 
ett antal ombud röstade emot förslaget, innebär att beslutet behöver tas på ytterligare en 
förbundsstämma, även då med kvalificerad majoritet, enligt förbundsstadgan § 17 mom. 2. 
 
b) Förbundsstyrelsens förslag nr 2: Tillägg och ändringar i principprogrammet 
 
Gunnela Ståhle, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget. 
 
Ändringsyrkande, lagt av Djurskyddet Karlstad 
Att under punkten om katter ta bort meningen: ”Att en så kallad ’k-märkning’ bör införas där ett 
’K’ tatueras i kattens ena öra vid kastrering.” 
 
Förbundsstyrelsen jämkade sig med detta yrkande. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att anta förbundsstyrelsens föreslagna ändringar och tillägg 
i principprogrammet med av stämman gjord ändring. 
 
§ 14 Fastställande av strategi 2020–2025 
 
Linda Maria Vonstad, förbundsordförande, föredrog förbundsstyrelsens förslag till strategi för 
perioden 2020–2025. 
 
Förbundsstämman diskuterade strategin i mindre grupper. 
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Ändringsyrkande, lagt av Djurskyddet Karlstad 
Att strategin blir en fyraårig strategi. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag till strategi för 2020–
2025. 
 
§ 15 Beslut om årsavgift till riksförbundet 
 
Kerstin Linde, förbundskassör, föredrog förbundsstyrelsens förslag att bibehålla årsavgiften till 
riksförbundet på 100 kronor per medlem. (Med undantag enligt förbundsstadgan § 5 mom. 2.) 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att fastställa årsavgiften till riksförbundet till 100 kronor 
per medlem. 
 
§ 16 Beslut om arvoden och ersättningar 
 
Valberedningen, genom Lars Holmberg, presenterade sitt förslag till arvoden och ersättningar 
till ledamöter i förbundsstyrelsen. 
 
Ändringsyrkande, lagt av Djurskyddet Karlstad 
Att under punkten ”Ersättning för kostnader” lägga till formuleringen ”av firmatecknare”, så att 
punkten lyder: ”Ersättning för övernattning eller andra av firmatecknare godkända utlägg 
utbetalas mot kvitto.” 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att avslå yrkandet. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att bifalla valberedningens förslag till arvoden och 
ersättningar. 
 
§ 17 Behandling av rambudget 
 
Kerstin Linde, förbundskassör, föredrog förbundsstyrelsens förslag till rambudget. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att bifalla förslaget till rambudget. 
 
§ 18 Beslut av antal ledamöter i förbundsstyrelsen 
 
Valberedningen, genom Björn Dahlén, föreslog att förbundsstyrelsen ska bestå av 9 ledamöter. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att förbundsstyrelsen ska bestå av 9 ledamöter. 
 
§ 19 Val av förbundsordförande 
 
Valberedningen, genom Björn Dahlén, föreslog Linda Maria Vonstad till förbundsordförande. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att välja Linda Maria Vonstad till förbundsordförande. 
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§ 20 Val av vice förbundsordförande 
 
Valberedningen, genom Björn Dahlén, föreslog Catarina Niklasson Schöön till vice 
förbundsordförande. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att välja Catarina Niklasson Schöön till vice 
förbundsordförande. 
 
§ 21 Val av övriga ledamöter i styrelsen 
 
Valberedningen, genom Björn Dahlén, föreslog Kerstin Linde, Stina Näsström, Owe 
Sandström, Gunnela Ståhle, Sofia Arkelsten, Linnea Stålhandske och Lina Göransson till 
ledamöter i förbundsstyrelsen. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att välja Kerstin Linde, Stina Näsström, Owe Sandström, 
Gunnela Ståhle, Sofia Arkelsten, Linnéa Stålhandske och Lina Göransson till ledamöter i 
förbundsstyrelsen. 
 
§ 22 Val av två revisorer, varav en auktoriserad 
 
Valberedningen, genom Björn Dahlén, föreslog Christina Holmberg, Djurskyddet Strängnäs, till 
ordinarie revisor och Josefin Fors, Grant Thornton, till auktoriserad revisor. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att välja Christina Holmberg och Josefin Fors till revisorer. 
 
§ 23 Val av revisorsersättare, varav en auktoriserad 
 
Valberedningen, genom Björn Dahlén, föreslog Kenneth Andersson, Djurskyddet Kristinehamn, 
till ersättare för ordinarie revisor och Kajsa Goding, Grant Thornton, till ersättare för 
auktoriserad revisor. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att välja Kenneth Andersson och Kajsa Goding till 
revisorsersättare. 
 
§ 24 Val av valberedning samt sammankallande 
 
Valkommittén, Kenneth Andersson, föreslog Björn Dahlén, Djurskyddet Kronoberg, Lars 
Holmberg, Djurskyddet Djurvännerna Stockholm, och Barbro Palm, Djurskyddet Kristinehamn, 
till valberedning. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade 
att välja Björn Dahlén, Lars Holmberg och Barbro Palm, till valberedning, 
att välja Björn Dahlén till sammankallande för valberedningen. 
 
§ 25 Val av ersättare i valberedningen 
 
Valkommittén, Kenneth Andersson, föreslog Terese Askerstedt, Djurskyddet Strängnäs, till 
ersättare i valberedningen. 
 
Beslut: Förbundsstämman beslutade att välja Terese Askerstedt till ersättare i valberedningen. 
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§ 26 Övriga val 
 
Inga övriga val. 
 
§ 27 Stämmans avslutande 
 
Mötesordförande Henrik Almén tackade för dagen och förtroendet. 
 
Linda Maria Vonstad, omvald förbundsordförande, tackade mötesordföranden Henrik, teknikern 
Fredrik, avgående förbundsstyrelseledamot Marie Persson, valberedning, kansli och hela 
organisationen för arbetet. 
 
Linda Maria Vonstad förklarade stämman avslutad. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   
 
 
 
Majk Michaelsdotter   
 
 
 
Justeras   Justeras 
 
 
 
Felicia Isaksson  Lena Jonsson 
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