
 
Protokoll från årsmötet med Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja,  
den 29 mars 2017, ABF, Stockholm kl. 18. 
 
 
1. De närvarande hälsades välkomna av Eva Lindskog, som förklarade årsmötet 

öppnat. 
 
2. Beslutade närvarande medlemmar om årsmötets stadgeenliga utlysande enligt 

§7. 
 
3.            Godkändes dagordningen. (Bilaga 1) 
 
4. Eva Lindskog valdes till mötets ordförande, Ing-Britt Trankell till sekreterare, 

Agneta Carleson Steen, och Rolf Samuelsson valdes till justeringsperson tillika 
rösträknare. 

 
5.            Godkändes verksamhetsberättelsen. (Bilaga 2) 
 
6. Godkändes förslag till nya stadgar, med Johannes Nilssons förslag till justering 

av stadgeförslagets §3, 2a styckets sista mening, som strykes. (Bilaga 3) 
 
7. Presenterade Sunthorn Vongnongvar den ekonomiska berättelsen för 

kommittén och för Vietnamhjälpen. (Bilaga 4) 
 
8. Godkändes den ekonomiska berättelsen med ändring av fotnoten under 

resultaträkning, där överskottet av kapital på fondkontot per 31 december 
2016 anges. 

 
9. Presenterade revisorerna sin granskning, och revisionsberättelsen lades till 

handlingarna. 
 
10. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
11. Förrättades val av ordförande och kassör, varvid Eva Lindskog valdes till 

ordförande och Sunthorn Vongnongvar till kassör för kommittén. 
 
12. Valdes ledamöter till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag, således 

följande sex ordinarie ledamöter: Ulf Svensson (omval), Mai Vodinh (omval), 
Agneta Carleson Steen (omval), Ing-Britt Trankell (omval), Eric Olofsson 
(omval), Malin Beckman (nyval). 

 
13. Valdes följande tre suppleanter till styrelsen: Agneta Danielsson (omval), Johan 

Peanberg (nyval), Johannes Nilsson (nyval). 
 
14.            Förrättades val av revisorer, och valdes i enlighet med valberedningens förslag 
                        Sven-Åke Svensson till ordinarie revisor, Inga Näslund till ordinarie revisor, 

samt Eva Åhlström till suppleant. 



15. Mötet valde Rolf Samuelsson och Karl-Anders Larsson till ordinarie ledamöter i 
valberedningen, samt Ann-Lis Åberg till suppleant. 

 
16. Beslutade mötet att Eva Lindskog och Sunthorn Vongnongvar äger rätt att i 

förening eller var för sig teckna Kommitténs och Vietnamhjälpens firma. 
 
17. Beslutade mötet att lämna medlemsavgiften oförändrad 100 kronor för enskild 

medlem, 150 kronor för lokal organisation och 300 kronor för riksorganisation. 
 
18. Ordföranden Eva Lindskog tackade de närvarande medlemmarna för 

deltagande i förhandlingarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 

Stockholm den 2 april 2017 
 
Ing-Britt Trankell Eva Lindskog 
Sekreterare Ordförande 

 
 

Agneta Carleson Steen  Rolf Samuelsson 
Justeringsperson Justeringsperson 
 

 
 

 
 


