
Dagordning UA Stockholm konstituerande möte 

§ 1. Konstituerande mötet öppnas 

§ 2. Fastställande av röstlängd  

§ 3. Godkännande av dagordningen  

§ 4.  Val av mötesfunktionärer 

a. Val av mötesordförande 

b. Val av sekreterare 

c. Val av justerare 

d. Val av rösträknare 

§ 5. Konstituering av styrelsen 

§ 6. Val av firmatecknare  

§7. Mötet avslutas 

 



 

 
 

 

 
 

 

     
 

 
Författare: Hanna Nielsen 
Datum: 2021 03 18 
 

  

 
Dagordning Unga Allergiker Stockholm årsmöte 

25/03 2020  
 

 
Kallade:  
Närvarande:  

 
§ 1. Årsmötet öppnas 
 
§ 2. Fastställande av röstlängd  
 
§ 3. Mötets beslutanderätt 

 
§ 4.  Val av mötesfunktionärer 

• Val av mötesordförande 

• Val av sekreterare 

• Val av justerare 

• Val av rösträknare 
 

§ 5. Godkännande av dagordning 
 
§ 6. Genomgång av verksamhetsberättelse 
 
§ 7. Genomgång av ekonomisk berättelse 

 
§ 8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 
 
§ 9. Stadgar 
 
§ 10.  Verksamhetsplan 
 
§ 11. Motioner (förslag) 
 
§ 12. Rambudget 

 
§ 13. Beslut om antal ledamöter samt ersättare/suppleanter i styrelsen 
 

 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

     
 

 
Författare: Hanna Nielsen 
Datum: 2021 03 18 
 

  

 
 
 
 
§ 14. Val av styrelse 

• Val av ordförande 

• Val av kassör 

• Val av ledamöter 

• Val av ersättare/suppleanter 
 
§ 15. Val av valberedning  
 
§16. Val av revisor 
 
§ 17. Val av representanter till Riksöverläggningen 
 
§ 18. Mötet avslutas 
  
 
 
Mötesordförande:____________________________________________________ 

Namnförtydligande 
 

 
Mötessekreterare:___________________________________________________ 
 Namnförtydligande 
 
 
Mötesjusterare:______________________________________________________ 

Namnförtydligande 
 
 
 
 



Ekonomisk redovisning UA Stockholm 2020 
 

Intäkter 2020 

Inkomster Summa 

Verksamhetsbidrag 6 000 kr 

Totalt under året 6 000 kr 

 

Utgifter 2020 

Kostnader Summa 

Banktjänster 1 500 kr 

Verksamhetskostnad -  

Totalt 1500 kr 

 

Sparade medel från tidigare år: 9 833,77 kr 

Totalt kvar 2019-12-31: 14 333,77 kr 

Slutord 
2020 har varit ett mer aktivt år jämfört med föregående år. Vi ser framemot att, 

förhoppningsvis, kunna ha fler fysiska aktiviteter nästa år. 

Datum: 

____________________________  ____________________________ 

Ordförande    Vice Ordförande 

 

____________________________  ____________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

 

 



Valberedningens nomineringar till UA Stockholms styrelse 2020 
 

Ordförande: Maria Stojanovic 

Vice ordförande: Julia Lytchiér 

Kassör: Hanna Nielsen 

Ledamot: Freja Anckers 

Ledamot: Melvin Lannerö 



 

Verksamhetsplan för UA Stockholm 2020 
 

Medlemmar 
UA Stockholm är en lokalförening under riksförbundet Unga Allergiker som är en 

ungdomsorganisation av och för barn och ungdomar med astma och allergi. Vår uppgift är 

därför att samla människor mellan 6 och 29 år som medlemmar i organisationen. Vi ska 

bedriva verksamhet av och för barn och ungdomar på unga allergikers villkor där alla har lika 

värde.  

Under året kommer vi att verka för att värva fler medlemmar till vår lokalförening genom att 

sprida information om Unga Allergiker Stockholm. 

Vårt mål är att vid början av nästa år ha ökat medlemsantalet med 10 stycken nya 

medlemmar. Detta är lägre än tidigare år på grund av pandemin. 

Styrelsen 
Styrelsen ska under året hålla minst två möten och vid varje möte följa upp ekonomin och 

verksamheten. 

Aktiviteter 
Under året utför föreningen tre aktiviteter för medlemmar i föreningen.  

Följande är förslag på aktiviteter som föreningen kan genomföras under året:  

Filmkväll 

Baka/laga mat 

Spelkväll 

Picknick 

Introkväll för nya (och gamla) medlemmar som vill engagera sig 

Information 
Information om aktiviteter och liknande ska ske genom mailutskick, nyheter på Unga 

Allergikers hemsida, på Unga Allergikers forum och via Instagram och Facebook. I viss mån 

även postutskick när det är befogat. 



 

Påverkansarbete 
UA Stockholm ska verka för att sprida information om Unga Allergikers verksamhet. 

Föreningen tar alla tillfällen i akt att visa sig och informera om astma och allergi.  

 

Ekonomi 
 

Intäkter 2021 

Datum Typ av intäkt Summa (SEK) 

Januari Sparade pengar från förra året 14 333,77 

Maj Verksamhetsbidrag 6 000 

 Totalsumma intäkter 2021: 20 333,77 

 
 
   

Utgifter 2021 

Datum Typ av aktivitet/möte/verksamhet Summa (SEK) 

Februari Banktjänster 1 500 

Mars Årsmöte 2021  - 

 Övriga aktiviteter 7 000 

 Totalsumma utgifter 2021: 8 500 

 
 
 
 



Verksamhetsredovisning för UA Stockholm 2020 
 

UA Stockholm är en förening inom riksförbundet Unga Allergiker. Det är en förening som 

arbetar för unga, av unga.  UA Stockholm ordnar aktiviteter för medlemmarna som vi tycker 

är kul och utvecklande. Målet är att alla ska kunna vara med och inte behöva tänka på sitt 

funktionshinder. Styrelsen väljs på årsmötet.  

Vi arbetar efter våra antagna stadgar och vår verksamhetsplan som antas på årsmötet. 

UA Stockholm är en lokalförening inom riksförbundet Unga Allergiker, av vilka vi får 

ekonomiskt bidrag. 

Styrelsen 
 I styrelsen 2019 ingick: 

 

Verksamhet under 2019 
Detta år har, som för alla andra, varit väldigt speciellt. Under året har styrelsen haft ett 

styrelsemöte samt kontinuerlig kontakt via en gruppchatt. Eftersom vi inte kunnat ha fysiska 

möten har 2 digitala aktiviteter anordnats. I våras höll vi i en filmkväll och i somras en digital 

bakning. 

Medlemmar 
Under 2020 hade UA Stockholm 434 medlemmar mellan 6 och 29 år varav 392 mellan 6 och 

25 år. 

Vår lokalförening tillhör Riksförbundet Unga Allergiker, av vilka vi får vårt ekonomiska bidrag. 

 

Datum: 

____________________________  ____________________________ 

Ordförande    Vice Ordförande 

 

Namn Personnummer Telefonnummer Post 

Hanna Nielsen 19980804–2106 073-2422063 Ordförande/Kassör 

Freja Anckers 19970421-7703 070-9596647 Vice ordförande 

Julia Lytchiér 19960529-0080 073-9844620 Ledamot 



____________________________  ____________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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