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Farmaceuter utan Gränser (FuG) 

 
 

Årsmöte den 25 november 2020 
 
 

Plats: Digitalt via Skype 

 
Moderator: Afifa Trad 

 

Närvarande:  Afifa Trad, Ulf Rydell, Andreas Pousette, Claes Jagensjö, Marina Simeon, Cecilia 
Biriell, Doaa Hassan, Elki Sollenbring, Emma Stoopendahl, Roger Tomeh, Sofia 
Hogander, Zeinab Issa, Paola Rebellato, Nor Alhaj, Malin Olsen, Eva Solly, Hanna 
Rickberg, Ingrid Lekander, Sten Olsson, Lina Jonsson 

 
 

Dagordning 

• FuGs årsmöte – enligt punkter i stadgarna 

• Presentation av Srebrenka Dobrić om volontärarbete i Argentina 

 
Protokoll enligt dagordning för Årsmöte: 

 
 

1) Mötets öppnande 
 
 

2) Mötets stadgeenliga utlysande 
Enligt stadgarna ska mötet utlysas med kallelse tidigast 2 månader och senast 2 veckor 
innan årsmötet. Församlingen bekräftade att mötet är stadgeenligt utlyst.  

 
 

3) Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Afifa Trad valdes till ordförande och Srebrenka Dobric till sekreterare. 

 
 

4) Val av två justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Eva Solly och Sten Olsson. 

 
 

5)  Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse (Juli 2019 – juni 2020) (se bilaga 1) 
- Verksamhetsberättelsen visades digitalt under mötet och gicks igenom i stora drag av 

mötesordföranden.  
Under året har FuG deltagit i flera aktiviteter och näverkande bla. ForumSyds årsmöte  
(Forum Syd beslutades på årsmötet att ändra namn till Forum Civ) , Almedalen, 
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Mänskliga rättighetsdagarna, panelsamtal på Handelshögskolan och Forum Civ. 
Organisationen har även deltagit i kurs om kommunikationsprojekt samt arbetat med 
framtagande av olika strategidokument rörande volontärpolicy och volontärprocessen. 
Kommunikationsverktyget Slack har implementerats för intern kommunikation och 
ansökan om ett 90-konto har gjorts under verksamhetsåret ett 90-konto har upprättats. 

FuG har också tilldelats anslag från ForumCiv för Cross-border projektet samt för ett 
pilotprojekt i Costa Rica. Nippestipendiet utdelades för 2019 till en apotekare från 
Zambia, Andrew Bambala. 
 

- Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 

6)  Godkännande av föregående verksamhetsårs räkenskaper (se bilaga 2) 
Kort muntlig genomgång från kassör Cecilia Biriell: 

- När föreningen har 90-konto måste årsredovisning upprättats enligt årsredovisningslagen 
och föreningen ha en auktoriserad revisor. Oskar Hettinger, PwC Skellefetå har anlitats 
som revisor och har godkänt årsredovisningen. 

- Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut är att ett 90-konto har godkänts av 
Svensk Insamlingskontroll enligt de krav som finns. Dock saknas godkännande från 
Nordea men förhandling pågår. Ett 90-konto anses vara nödvändigt för fortsatta 
transaktion av medel till aktuella projekt i Uganda. Ett 90-konto innebär en 
kvalitetsstämpel som förhoppningsvis också kan bidra till att fler organisationer ansluter 
som medlemmar i FuG. 

- Föregående verksamhetsårs räkenskaper godkändes.  
 

7) Föredragning och godkännande av revisionsrapport (se bilaga 3) 

- Revisorernas utlåtande redovisades av revisorsuppleanten Claes Jagensjös  

- Årsmötet godkände revisionsrapporten baserat på revisorsuppleanten Claes 
Jagensjös muntliga redovisning av innehållet. 

- Avlagd revisionsrapport godkändes. 
- Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för den tid verksamhetsåret omfattar . 

 
 

8)  Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
• Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret juli 2019 – juni 2020. 

 
 

9) Godkännande av disposition av resultat från föregående år (se bilaga 2) 
• Mötet beslutade att årets resultat på ca 15000kr överförs till innevarande års 

räkenskaper. 
• Disposition av resultat från föregående år godkändes.  

 
 

10) Nästa års verksamhetsinriktning 
• Ordförande redogjorde för verksamhetsinriktning det kommande året: 
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• Ett möte med några av styrelsemedlemmar hölls i november där 
verksamhetsinriktningen för det kommande året diskuterade digitala aktiviteter 
med tanke på den rådande pandemin. 

• Gällande implementering av våra internationella projekt har inga nya riktlinjer 
eller specifika rekommendation har inkommit från ForumCiv under 
verksamhetsåret med avseende på hantering av lokal projektaktiviteters 
genomförande under rådande Covid19-pandemi eller förhållningssätt till tidigare 
planerade fysiska projektuppföljningar i dessa länder  

• Projektaktiviteter i Cross-borderprojektet har kunnat startats under 
verksamhetsåret, men med viss försening.  

 

11)  Fastställande av medlemsavgifter för nästa år 
• Styrelsen föreslog att medlemsavgifterna förblir oförändrade inför kommande 

verksamhetsår (tas ut i början av 2021). 
• Studenter och pensionärer  200 kr per år 
• Ordinarie medlemmar   450 kr per år 
• Organisationsmedlemmar  5000 kr per år 

 
• Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag 

 

12) Val av ordförande (se bilaga 4) 
- Valberedningen har bestått av Hanna Rickberg 
- Hanna Rickberg informerade om processen: 

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande och minst sex, eller som mest åtta 
ordinarie ledamöter. Utöver ordinarie ledamöter kan två suppleanter utses till 
styrelsen. Ordförande och övriga styrelsemedlemmar väljs separat. Styrelsen fördelar 
arbetet sinsemellan. Styrelsemedlemmar väljs på två år i taget.  

• Valberedningen föreslår omval av Afifa Trad till ordförande. 
• Valberedningens förslag godkändes. 

 

13) Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter 

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande och minst sex, eller som mest åtta 
ordinarie ledamöter. Utöver ordinarie ledamöter kan två suppleanter utses till styrelsen.  
- Mina Abbasi, Jenifer Yousef och Roger Tomeh har meddelat att de vill avgå ur 

styrelsen. Stort tack för er tid! 
- Valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar är (i bokstavsordning): Doaa 

Hassan, Zeinab Issa, Annika Johansson, Ingrid Lekander och Paola Rebellato. 
- Valberedningens förslag godkändes. 
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- Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter är: 

Nor Alhaj och Andreas Pousette. 

- Valberedningens förslag godkändes. 

- Valberedningens förslag till adjungerande student-representanter är: 
Sofia Hogander 
Emma Stoopendahl 

 
Farmaceuter utan Gränsers styrelse består 2021 efter gjorda val av: 
 
Afifa Trad, ordförande  (omval, 1 år) 
Cecilia Biriell, kassör  (vald 2019, kvarstår 1 år) 
Elki Sollenbring,   (vald 2019, kvarstår 1 år) 
Srebrenka Dobric  (vald 2019, kvarstår 1 år) 
Doaa Hassan,   (nyval, 2 år) 
Annika Johansson  (nyval, 2 år) 
Paola Rebellato,   (nyval, 2 år) 
Ingrid Lekander,   (nyval, 2 år) 
Zeinab Issa,   (nyval, 2 år) 
 
Samt styrelsesuppleanter Nor Alhaj och Andreas Pousette. 

 
 

14) Val av två revisorer 
- Valberedningen föreslog omval av Per Boström med Claes Jagensjö som suppleant 

som föreningens lekmannarevisorer. 
- Till auktoriserad revisor i föreningen föreslogs Oskar Hettinger, PwC med Emelie 

Roslund, PwC, som suppleant. 
 

- Valberedningens förslag godkändes. 
 
 

15) Val av valberedning 
- Valberedningen föreslog Hanna Rickberg, Lars-Åke Söderlund och Ulf Rydell att ingå i 

valberedning. 
- Valberedningens förslag godkändes. 

 

16) Övriga frågor 
- Fråga angående hur kontakterna har varit med våra partners i Rwanda och Uganda med 

tanke på den rådande situationen med Covid-19. Projektsamordnare Eva-Solly informerar 
att regelbundna möten har kunnat genomföras.  

- Fråga kring aktuell situation kring projektet i Costa Rica med tanke på den rådande 
situationen med Covid-19. Elki Sollenbring informerar att projektet fortfarande är aktuellt 
och av intresse.  

 

Utdelande av Nippestipendiet 
- Utgår då inga ansökningar har inkommit för året 2020. 
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Presentation 

Efter mötet höll Srebrenka Dobrić en intressant presentation om hennes tid som volontärarbetare i en 
by i Argentina i samarbete med Farmaceuter utan Gränser, Argentina. Presentationen kommer att 
spelas in och läggas ut på FuGs hemsida så att fler kan ta del av den. 

 
 

Bilagor: 
Årsberättelse för verksamhetsåret 2020 (punkt 5) 
Årsredovisning (punkt 6) 
Revisionsberättelse (punkt 7) 
Valberedningens rapport (punkterna 12 - 15) 

 
 
 

Vid protokollet Ordförande 
 

 
 
 
Srebrenka Dobric Afifa Trad 

 
 
 
 
 

Justeras Justeras 
 
 

 
 
 
Eva Solly Sten Olsson 
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