
 

Protokoll fört vid årsmöte 

Djurens Rätt Karlskrona 

2019-02-13 
Ehrensvärdska gymnasiet. 15 personer närvarande. 

 

1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 

Årsmötet utsåg till: 

Mötesordförande Emil Rissve  

Sekreterare Annie Karlsson  

Justerare Karin Karlsson, Mathias Frank  

 

2. Godkännande av kallelsen 

Mötet ansåg att kallelsen till årsmötet har skett i enlighet med Djurens Rätts stadgar. 

 

3. Godkännande av dagordningen 

Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 

 

4. Fastställande av röstlängd 

Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades till 13 personer. Mötet beslutade 

att fastställa röstlängden. 

 

5. Styrelsens kassa- och verksamhetsberättelse 

Ami från styrelsen föredrog kassaberättelsen som efter en ändring av ordet “riksstämma” till 

“rikskonferens” godkändes och lades till handlingarna. 

Ami från styrelsen föredrog verksamhetsberättelsen som efter godkännande lades till 

handlingarna. 

 

6. Revisorernas berättelse 

Mötet beslutade att lägga den av revisorerna inlämnade revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår 

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nya verksamhetsåret 

Ami redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Ami redogjorde för styrelsens förslag till budget. 

Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget. 

 

 

9. Val av ordförande, tillika ledamot i styrelsen 



 

Mötet beslutade att till ordförande välja Ami Niglöv. 

Ami valdes tillika som ledamot för en period av två år. 

 

10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

Mötet beslutade att till välja 

Ledamot, två år Jenny Svensson  

Ledamot, två år Karin Karlsson 

Ledamot, två år Hasan Qela  

Suppleant, två år Mattis Tebäck  

Suppleant, ett år Michael Fristedt  

 

(Ordinarie ledamöter som kvarstår i styrelsen för ytterligare ett år: Annie Karlsson, Lena 

Andersson. ) 

 

11. Val av en (1) revisor jämte en (1) suppleant 

Till revisor valdes: 

Mattias Nilsson 

 

Till revisorsuppleant valdes: 

Karl-Erik Petersson 

 

12. Val av ombud jämte ersättare till riksstämman, för en period av ett år 

Till ombud till Djurens Rätts riksstämma 2019 i Örebro 31 maj- 2 juni valdes: 

Ami Niglöv 

Jenny Svensson 

Hasan Qela 

 

Som ersättare valdes i nämnd ordning: 

1. Annie Karlsson 

2. Mattis Tebäck 

3. Karin Karlsson 

 

13. Val av minst en (1) ordinarie valberedare jämte minst en (1) suppleant 

Mötet beslutade att välja till ny valberedning: 

Mathias Frank 

 

Som ersättare valdes: 

Max Åkerström 

 

14. Motioner och övriga skrivelser från medlemmar 

Inkommen motion till riksstämman från Gunnel Petersson med namnet “Djurförsöksfrågan”. 

 

Yrkanden: 

Att1 bifalla motionen  



 

Att2 avslå motionen  

 

Ändringsyrkande från Birgitta Carlsson: 

Att3 endast godkänna orden "prioritera upp djurförsöksfrågan" ur motionen och att ge i 

uppdrag åt styrelsen att skriva en ny text  

 

Beslut: Att avslå att-sats 1 och att avslå att-sats 2  

Att bifalla Birgitta Carlssons ändringsyrkande, att-sats 3 "Att endast godkänna orden "prioritera 

upp djurförsöksfrågan" ur motionen och att ge i uppdrag åt styrelsen att skriva en ny text"  

 

15. Vid mötet väckta frågor 

A) Uppkommen fråga om Djurens Rätts förbundsordförande. Emil Rissve informerar om att 

förbundsstyrelsen ordförande Camilla Björkbom avgått som ordförande vid årsskiftet.  

B) Försöken med labradorerna vid Göteborgs Universitet. Tatjana Zeidler har engagerat sig 

mycket i frågan och informerade mötet om den.  

C) Aktiviteter och kampanjer på gång inom Djurens Rätt. Emil Rissve informerade om aktiviteter 

som händer framöver 

D) En av våra långvariga medlemmar har tråkigt nog gått bort. Kondoleansblomma från 

Karlskronas lokalorganisation ska skickas.  

 

 

Sekreterare      

 

…........................................................................................................... ........................ 

Annie Karlsson 

 

 

Justeras   

 

….................................................................................................................................. 

Karin Karlsson 

 

 

Justeras 

 

…................................................................................................................................ 

Mathias Frank                   

 


