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Protokoll fört vid 
Republikanska föreningens kongress 2021 
 
Lördagen den 17 april 2021 klockan 13:30-17:25 
Videokonferens-appen Zoom 
 
§ 1 Kongressens öppnande 
 
Republikanska föreningens ordförande Ulf Bergström hälsade alla närvarande varmt 
välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. 
 
§ 2 Val av kongressordförande 
 
Mats Einarsson valdes till kongressens ordförande. 
 
§ 3 Val av kongressekreterare 
 
Cecilia Carpelan valdes till kongressens sekreterare. 
 
§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare 
 
Till justerare tillika rösträknare valdes Cecilia da Mata och David Örtenvik. 
 
§ 5 Upprop och fastställande av röstlängd 
 
Det var 81 medlemmar som i förväg hade anmält sig till kongressen. Då kongressen 
genomfördes digitalt med videokonferens-appen Zoom och mötesverktyget Suffra 
skedde ett digitalt upprop och fastställande av röstlängd. Kongressen fastställde 
röstlängden i enlighet med den närvarokontroll som genomförts. 
 
§ 6 Fastställande av dagordning och mötesregler 
 
Kongressen fastställde föreliggande dagordning och mötesregler. 
 
§ 7 Fråga om kongressens behöriga utlysande 
 
Föreningens generalsekreterare Magnus Simonsson redogjorde för hur och när 
kongressen hade utlysts. Kongressen fastslog att den utlysts i behörig ordning. 
 
§ 8 Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse 
 
Ulf Bergström presenterade styrelsens verksamhetsberättelse avseende 
Republikanska föreningens verksamhet år 2019 och 2020. 
 
Kongressen beslutade att lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna. 
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§ 9 Presentation av årsredovisningar 
 
Föreningens vice ordförande Helena Westin redogjorde för föreningens 
årsredovisningar för räkenskaperna åren 2019 och 2020. 
 
Kongressen beslutade att lägga årsredovisningarna till handlingarna. 
 
§ 10 Revisorernas berättelser 
 
Republikanska föreningens auktoriserade revisor Jessica Semb redogjorde för 
innehåll och slutsatser i revisionsberättelserna för 2019 och 
2020.Verksamhetsrevisor Tarriq Bacchus redogjorde för arbetet med 
verksamhetsrevisionen 2019–2020. Med utgångspunkt i dessa granskningar 
tillstyrker de att kongressen fastställer bokslut och verksamhetsberättelse samt 
föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
1. Kongressen beslutade att lägga revisorernas berättelser till handlingarna. 
2. Kongressen beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar 2019–2020. 
Resultatet balanseras i ny räkning. 
 
§ 11 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för den gångna 
verksamhetsperioden 
 
Kongressen beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna 
verksamhetsperioden. 
 
§ 12 Behandling av styrelsens propositioner och inkomna motioner 
 
12.1. Proposition om ambulerande kongress 
Ulf Bergström redovisade styrelsens förslag till möjligheten att ha ambulerande 
kongress, som då genomförs på andra orter än Stockholm. 
 
Kongressen beslutade att godkänna styrelsens yrkande. 
 
12.2. Motion om att ändra medlemsavgiften 
Christina Gezelius och Caréne Andersson yrkade för motionärerna att motionen 
skulle bifallas. Helena Westin yrkade för styrelsen att motionen skulle avslås. 
 
Kongressen beslutade i enlighet med styrelsens yrkande att avslå motionen. 
 
12.3. Motion om att byta titeln på ordförande för Republikanska föreningen till 
president 
Olle Nykvist yrkade för styrelsen att motionen skulle avslås. Ulf Bergström yrkade för 
motionärerna att motionen skulle bifallas. 
 
Kongressen beslutade i enlighet med styrelsens yrkande att avslå motionen. 
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12.4. Motion om att stryka det uttryckliga kravet på folkomröstning 
Ulf Bergström yrkade för styrelsen att motionen skulle anses besvarad. Svante 
Nevéus yrkade att hans motion skulle bifallas. 
 
Kongressen beslutade i enlighet med styrelsens yrkande att anse motionen 
besvarad. 
 
12.5. Motion om att fortare nå målet 
Olle Nykvist yrkade för styrelsen att motionen skulle avslås. 
 
Kongressen beslutade i enlighet med styrelsens yrkande att avslå motionen. 
 
12.6. Motion om jokervalet i den republikanska kortleken 
Ulf Bergström och Jessica Schedvin yrkade för styrelsens att motionen i sin helhet 
skulle avslås. Kjell Myrberg yrkade för motionärerna att motionen skulle bifallas. I den 
händelse motionen avslås så yrkar han i andra hand; att frågan om former för 
publicistiskt ansvar utreds. Ulf Bergström yrkade att även andrahandsyrkandet skulle 
avslås. 
 

1. Kongressen beslutade i enlighet med styrelsens yrkande att avslå motionen i 
sin helhet. 

2.  Kongressen beslutade att avslå Myrbergs andrahandsyrkande. 
 
§ 13 Fastställande av verksamhetsplaner 
 
Ulf Bergström redovisade styrelsens förslag till verksamhetsplaner för 2021 och 
2022. 
 
Kongressen beslutade att fastställa de föreliggande förslagen till verksamhetsplaner 
för 2021 och 2022. 
 
§ 14 Fastställande av rambudgetar och medlemsavgifter 
 
Republikanska föreningens vice ordförande Helena Westin redovisade förslag till 
budgetar för verksamhetsåren 2021 och 2022 och yrkade bifall till förslagen. 
 
Kongressen beslutade att fastställa de föreslagna budgetarna avseende 2021 och 
2022 samt att fastställa medlemsavgiften till 250 kronor för år 2022 och 2023. 
 
§ 15 Val av ordförande och vice ordförande 
 
Mattias Danielsson föredrog valberedningens arbete och förslag. 
 
Kongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag enhälligt och med 
acklamation 
 
att till ordförande välja Olle Nykvist, Solna (nyval, tidigare ledamot) 
att till vice ordförande välja Jennie Nises, Dala-Floda (nyval) 
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§ 16 Val av fem styrelseledamöter och två ersättare 
 
Andreas Froby föredrog valberedningens förslag. Solveig Persson anmälde att hon 
står till förfogande som ordinarie ledamot. Ordförande konstaterade att det därmed 
fanns sex föreslagna kandidater till styrelsens fem platser som ordinarie ledamöter. 
 
Kongressen beslutade efter sluten votering i enlighet med valberedningens förslag 
att till styrelseledamöter välja 
 
Alireza Akhondi, Danderyd (nyval) med 38 röster 
Maria Backman, Almunge (nyval) med 39 röster 
Jan Magnusson, Borås (nyval) med 39 röster 
Ola Möller, Helsingborg (nyval) med 36 röster 
Jessica Schedvin, Lidingö (omval) med 38 röster 
 
Solveig Persson, Stockholm (nyval) fick sex röster och blev därmed inte vald till 
styrelseledamot. 
 
Kongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag enhälligt och med 
acklamation att till ersättare välja 
 
Daniel Ådin, Skellefteå (nyval), som inträder som första ersättare 
Solveig Persson, Stockholm (nyval), som inträder som andra ersättare. 
 
§ 17 Val av två revisorer och personliga ersättare för dessa 
 
Andreas Froby föredrog valberedningens förslag. 
Kongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag enhälligt och med 
acklamation att till revisorer välja 
 
Jessica Semb, auktoriserad revisor, Baker Tilly Umeå (omval) 
Tariq Bacchus, verksamhetsrevisor, Årsta (omval) 
 
Kongressen beslutade enlighet med valberedningens förslag enhälligt och med 
acklamation att till revisorsersättare välja 
 
Åsa Dahlgren, Baker Tilly Umeå (omval), som personlig ersättare för Jessica Semb 
Anne-Lie Elfvén, Stockholm (omval), som personlig ersättare för Tariq Bacchus 
 
§ 18 Val av valberedning 
 
Kongressens ordförande föreslog vilka personer som ska ingå i valberedningen. 
 
Till valberedning valde kongressen enhälligt och med acklamation 
 
Helena Westin, sammankallande, Stockholm (nyval) 
Mattias Danielsson, Växjö (omval) 
Andreas Froby, Tumba (omval). 
 
  



5 
 

§ 19 Övriga frågor 
 
Ulf Bergström tackade för de två åren som ordförande och önskade den nya 
styrelsen lycka till. Nyvalde ordförande Olle Nykvist samt Jessica Schedvin tackade 
avgående ordförande Ulf Bergström, avgående vice ordförande Helena Westin och 
de avgående ledamöterna Emilia Töyrä, Christian Williamsson och David Örtenvik 
samt valberedning och mötespresidium. 
 
§ 20 Kongressens avslutande 
 
Olle Nykvist tackade för förtroendet att leda föreningens arbete och förklarade 
därefter kongressen för avslutad. 
 
 
 
 
 
Mats Einarsson Cecilia Carpelan 
Kongressordförande Kongressekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Cecilia da Mata David Örtenvik 


