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Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Öppnande av årsmötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Ordföranden frågar om det finns övriga frågor.
Fastställande av dagordning.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år.
Val av övriga förtroendeposter, t.ex. ev valberedning för en tid av 1 år.
Val av revisor för en tid av 1 år.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner och propositioner.
Övriga frågor.
Avslutande av årsmötet.
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Verksamhetsberättelse för föregående år
Inledning
Hänget är en förening för hbtqai+personer upp till och med 30 år i Göteborg med omnejd. Hängets
verksamhet består av en öppen mötesplats en gång i veckan terminstid.

Social gruppverksamhet
Under året har det anordnats totalt 33 träffar, med ca 11 deltagare per gång. Under dessa tillfällen har vi bland
annat haft föreläsning med RFSL Ungdom om sex mot ersättning, RFSU om sex, Mio Ludwig Schörling om
kroppspositivism och Tjejjouren Väst samt Ungdomsmottagningen centrum har varit på besök för att berätta
om sina verksamheter. Vi har även bland annat haft virknings-workshop och filmkväll samt spelat brädspel
och vi har grillat i Slottskogen. De öppna styrelsemötena samt årsmötet har schemalagts på de ordinarie
tisdagstillfällena för att så många som möjligt skulle kunna vara med.

West pride
Under året har föreningen medverkat i West Pride ung med flera programpunkter:
● Flaggmemory med regnbågsflaggor av olika slag.
● Armbandsworkshop i West Pride ung-tältet.
● Speed dating med fokus på att hitta nya vänner.
Hänget deltog också i paraden under West Pride ung samt i ett organisationsmingel i West Pride ung-tältet.

Verksamhetsåret
Under 2017 blev 18 stycken personer upp till och med 30 år medlemmar i föreningen Hänget och 3 stycken
över 30 år blev stödmedlemmar.
Fyra ledare har avsagt sig sina uppdrag och fyra nya ledare har rekryterats under 2017.
En marknadsföringskampanj genomfördes där information om Hänget skickades ut till samtliga högstadieoch gymnasieskolor inom Göteborgs stad samt alla ungdomsmottagningar i Göteborg med omnejd.
Hänget ansökte om utvecklingsbidrag från Göteborgs stad inför 2018 och blev tilldelade hela summan som
ansöktes om, det vill säga 25 000 kr.

Ej genomförda mål från verksamhetsplanen 2017
a.
f.
-

Ta fram en kommunikationsplan
Bedömdes av styrelsen som överflödig.
Ta fram riktlinjer kring incitament för stödmedlemskap
Har nedprioriterats av styrelsen till förmån för rekrytering av nya ledare för att verksamheten skulle
kunna fungera. Målet bedöms dock av styrelsen som mycket viktigt och bör vara en prioriterad fråga
under nästkommande verksamhetsår.
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Ordförande Linda Gustafsson

Sekreterare Hanna William-Olsson

Ort och datum

Ort och datum

Kassör Johanna Ericson

Ort och datum
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Förvaltningsberättelse för föregående år
Föreningens inkomstkällor var medlemsavgifter och stödmedlemsavgifter. Föreningens utgifter bestod i
första hand av inköp av fika, föreläsargåvor samt material till workshops under West Pride.
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Revisionsberättelse för föregående år
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Preliminär verksamhetsplan för 2018
Mål för verksamhetsåret:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Söka medel för verksamhetens aktiviteter
Planera och genomföra aktiviteter kontinuerligt under terminstid
Främja deltagande med målgruppen
Delta på och genomföra aktiviteter under West Pride
Ta fram riktlinjer kring incitament för stödmedlemskap
Rekrytera nya ledare efter behov
Utreda möjligheterna för sommarläger
Samverka med andra verksamheter med liknande målgrupp

Preliminär budget 2018
Budget
Aktivitetskostnader
Konferenser och resor för ledare och styrelse
Administrativa kostnader

15 000
5 000
5 000

Summa:

25 000

Budgeten ovan är baserad på det bidrag föreningen beviljats för 2018. Utöver detta tillkommer
medlemsavgifter, vilka föreslås användas för oförutsedda utgifter.
Aktivitetskostnader inkluderar framför allt fika för den sociala gruppverksamheten.
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Valberedningens förslag
Detta är valberedningens förslag. Nomineringar kan även göras av medlemmar på plats under själva
årsmötet. Det är medlemmarna på årsmötet som till sist avgör vilka som får de olika förtroendeuppdragen.

Årsmötespresidium
Årsmötesordförande Linda Gustafsson.
Årsmötessekreterare väljs under årsmötet.

Styrelsens sammansättning
Ordförande:

Linda Gustafsson, 1 år, omval.
Linda är 33 år och ledare samt ordförande i Hänget sedan föreningens start.

Styrelsemedlemmar:

Johanna Ericson, 1 år, omval.
Johanna är 18 år och har suttit i styrelsen som kassör sedan årsmötet 2017.
Caroline Eriksson, 1 år, nyval.
Caroline är 25 år och ledare på Hänget sedan hösten 2017.

Styrelsemedlemmar i tur att avgå som inte ställer upp för omval
Hanna William-Olsson, avböjer omval.

Revisor
Hanna William-Olsson, 1 år, nyval.

Valberedning
Valberedning väljs på plats under årsmötet.
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Bilagor
Stadgar för föreningen Hänget
§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Hänget.
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att skapa en trygg mötesplats för unga hbtqai+personer och personer som
funderar över sin könsidentitet och/eller sexuella identitet upp till och med 30 år i Göteborg med omnejd.
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att erbjuda aktiviteter till målgruppen kontinuerligt under
terminstid.
Föreningens aktiviteter är öppna för alla som ingår i målgruppen oavsett om de är medlemmar eller ej.
§3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Göteborg i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.
§4 Medlemskap
Medlem i föreningen är den som är upp till och med 30 år fyllda, deltar i föreningens aktiviteter, vill verka för
föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.
§ 5 Stödmedlemskap
Stödmedlem i föreningen är den som är 31 år fyllda eller äldre, vill verka för föreningens målsättning och
förbinder sig att följa föreningens stadgar samt vill stödja föreningen.
Som stödmedlem har en inte tillträde till eller rösträtt på styrelsemöten eller årsmöten såvida en inte har
eller har haft en förtroendepost under nuvarande eller föregående verksamhetsår.
§6 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
§ 7 Stödmedlemsavgifter
Stödmedlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
§8 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, minst två övriga ledamöter samt eventuella suppleanter. Styrelsen utser
inom sig sekreterare, kassör, eventuell vice ordförande och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.
Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för
tiden t o m nästa årsmöte. Styrelsen ska bestå till minst 2/3 av personer som är fyllda max 30 år.
§ 9 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter, så som tex vem
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som är ledare av verksamhetens aktiviteter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat
föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verka för att verkställa av årsmötet fattade beslut, handha
föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för
det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär
detta.
Styrelsen är beslutsför då fler än hälften är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal gäller ordförandens röst.
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller en ledamot som därtill utses.
§10 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast den 31/1.
§ 11 Revisor
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor.
Revisorn ska senast den sista februari avge sin revisionsberättelse.
§ 12 Nomineringar
Vid ev valberedning ska nomineringar vara inskickade skriftligen till denne senast 31 januari. Valberedningens
förslag till styrelse ska vara färdigt senast en månad innan årsmötet.
Nomineringar kan även göras under årsmötet.
§13 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30/4 på tid och plats
som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie
årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Öppnande av årsmötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Ordföranden frågar om det finns övriga frågor.
Fastställande av dagordning.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
12/15

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år.
Val av övriga förtroendeposter, t.ex. ev valberedning för en tid av 1 år.
Val av revisor för en tid av 1 år.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner och propositioner.
Övriga frågor.
Avslutande av årsmötet.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta
inte funnits med i kallelsen till mötet.
§ 14 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det
eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden
som angivits i kallelse behandlas.
§ 15 Öppet styrelsemöte
Minst tre gånger per år ska styrelsen kalla till öppet styrelsemöte, där medlemmar (ej stödmedlemmar) har
möjlighet att lägga fram förslag på hur verksamheten ska se ut och ge feedback på pågående verksamhet.
Sådant som kommer fram under dessa möten ska styrelsen i så stor utsträckning som möjligt införliva i
verksamheten, om det överensstämmer med föreningens intressen och värdegrund.
§16 Rösträtt
Vid årsmöte och öppet styrelsemöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas
genom ombud.
Som stödmedlem har en inte rösträtt.
§17 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering) eller sluten
votering.
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas,
såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden biträder.
Ordförande och ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken
denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
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§18 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till
ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.
§19 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
§20 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade
avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens
intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att
medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig
inom av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 7 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.
Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.
§21 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om
föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte/välgörande
ändamål som väljs av styrelsen.
Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till
skattekontoret för avregistrering av föreningen.
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Proposition årsmöte 27 mars 2018
Sänka den övre åldersgränsen till 21 år för deltagande och medlemskap i Hänget
Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 diskuterat en ändring av Hängets övre åldersgräns, då deltagarna
som kommer i större utsträckning är betydligt yngre än när åldersgränsen ursprungligen bestämdes år 2016.
Vi har upplevt att behovet av en mötesplats som Hänget är störst bland ungdomar i tonåren och har alltmer
anpassat verksamheten efter denna målgrupp, vilket lett till att deltagare närmare 30 ofta har svårare att
känna att verksamheten är något för dem. För att ge en mer rättvisande bild av Hängets verksamhet och
även främja en så trygg miljö som möjligt för deltagarna menar styrelsen att en sänkning av åldersgränsen
från 30 år till 21 år vore passande. Åldersgränsen för medlemskap skulle på samma sätt ändras till max 21 år,
efter vilket en har möjlighet att bli stödmedlem.
Med ovanstående resonemang i ryggen yrkar styrelsen för:
att Hängets övre åldersgräns ändras från 30 till 21 år
att den nya åldersgränsen träder i kraft 30 juni 2018
att § 2, 4 och 5 ändras i enlighet med den nya åldersgränsen

15/15

