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Protokoll ViS årsmöte 2020  
 

 

Plats: digitalt  
 

1. Mötets öppnande  

ViS ordförande Jonas Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Val av funktionärer för årsmötet  

a. Till mötesordförande valdes Caroline Waldenström 

b. Till mötessekreterare valdes Elisabeth Andreasson 

c. Till justerare tillika rösträknare valdes Christian Thomsen och Magnus Andersson  

 

3. Fastställande av röstlängd  

Röstlängden fastställdes, se bilaga  

 

4. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes  

 

5. Fråga om adjungeringar  

Inga adjungeringar.  

 

6. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande  

Mötet beslutade att årsmötets utlysande hade skett stadgeenligt.  

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 

ViS ordförande föredrog verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna. och som finns att läsa 

på www.visnet.se.  

 

8. Styrelsens bokslut med resultat- och balansräkning 2019 

ViS kassör Bengt Jönsson föredrog den ekonomiska redovisningen med resultat- och 

balansräkning. Den finns att läsa på www.visnet.se.  

 

9. Revisorernas berättelse  

Revisorernas berättelse genomgicks, se bilaga  

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Bokslutet med resultat- och balansräkning fastställdes.  

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

 

11. Fastställande av verksamhetsplan för 2020  

Ordförande föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 som finns att läsa på 

www.visnet.se. Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att anpassa verksamheten till de nya 

förutsättningar som råder under corona-pandemin.  

Verksamhetsplanen fastställdes.  
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12. Fastställande av budget för 2020  med beslut om arvoden till styrelseledamöter och 

revisorer  

Kassören föredrog förslag till budget för 2020. Budget fastställdes.  

Kostnaden för Almedalen är budgeterad, men där får styrelsen se över vilka möjligheter som ges 

för alternativa mötesplatser då Almedalen i år är inställt. 

 

Årsmötet beslutade om arvoden till styrelseledamöter och revisorer vilket innebär:  

Ordförande: 6 000 kronor/månad  

Vice ordförande: 3000 kronor/månad  

Sekreterare: 4 000 kronor/månad  

Kassör: 5 000 kronor/månad  

Revisorer: Inga arvoden utgår  

 

13.Beslut om medlemsavgift för 2021 

Styrelsen gavs 2019 i uppdrag att utreda medlemsuppgifter för 2021 och har till årsmötet lagt fram 

följande förslag:  

Kommun  

Medlemsavgiftens storlek styrs utifrån antal invånare i kommunen indelat i följande 3 nivåer:  

• 1 - 9 999 invånare - 5 000 kr  

• 10 000 - 19 999 invånare - 10 000 kr  

• 20 000 och fler invånare - 15 000 kr  

 

 Utbildningsföretag eller organisation  

Medlemsavgiftens storlek styrs utifrån antalet anställda (individer) som arbetar med 

Vuxenutbildning inom företaget/organisationen indelat i följande 3 nivåer  

• 1 - 24 anställda 5 000 kr  

• 25 - 99 anställda 10 000 kr  

• 100 och fler anställda 15 000 kr  

 

Kommunalförbund  

Medlemsavgiften betalas av kommunalförbundet med en årsavgift på 5 000 kr per ingående 

kommun.  

Förtydligande: Det är kommunalförbundet som är medlem i ViS och har därmed rösträtt, en röst. 

De kommuner som ingår i kommunalförbundet har inte var sin egen rösträtt i ViS. De kommuner 

som vill ha egen rösträtt får bli medlem i ViS enligt medlemsavgift som gäller för enskilda 

kommuner. Personal anställd i kommunalförbundet kan utnyttja ViS medlemsförmåner, t.ex rabatt 

på konferensavgift.  

 

Region, kommunförbund, samverkansförbund, utbildningsförbund där kommuner och företag 

samverkar i en organisation betalar samverkansorganisationen en årsavgift på 10 000 kr. 

Samverkansorganisationen är medlem i ViS, d.v.s. enbart den egna organisationen.  

Förtydligande: Samverkansorganisationen (region, kommunförbund, samverkansförbund, 

utbildningsförbund) har som medlem i ViS rösträtt, en röst. Medlemskapet ger enbart anställda  
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inom samverkansorganisationen möjlighet att utnyttja medlemsförmåner, t.ex rabatt på 

konferensavgift. Kommuner/organisationer som ingår i samverkansorganisationen är inte på detta 

sätt medlemmar i ViS och har därmed inte egen rösträtt och kan inte utnyttja medlemsförmåner 

som t.ex rabatt på konferensavgift. För att få detta krävs att de själva är medlemmar i ViS och 

betalar medlemsavgift. 

 

Årsmötet fastställde förslaget till förändrad medlemsavgift.  

 

14. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter  

Årsmötet fastställde antalet ordinarie ledamöter till nio (9).  

Årsmötet fastställde antalet styrelsesuppleanter till tre (3).  

 

15. Val av styrelsens ordförande  

Till ordförande valdes Jonas Jonsson, Kävlinge kommun, omval ett år  

 

16. Val av styrelsens vice ordförande  

Till vice ordförande valdes Eva Holm Kinda kommun, omval ett år   

 

17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter i turordning  

 

Diskuterades behovet av representation från storstadsområden och ytterligare nomineringar gjordes 

 

Till ordinarie ledamöter valdes: 

Christian Thomsen, Eksjö kommun, omval  2 år  

Magnus Andersson, Östersunds kommun, omval  2 år   

Roger Jacobsson, Iris-gruppen,  fyllnadsval 1 år 

Inger Liljenberg, ABF Stockholm, fyllnadsval 1 år 

Jenni Sjögren, Sundsvalls kommun, fyllnadsval 1 år  

Simon Dahlgren, Skellefteå kommun, kvarstår 1 år  

Anna Falkström Olsson, Linköpings kommun, kvarstår  1år  

 

Till suppleanter valdes:  

Michaela Zankl, Folkuniversitetet, nyval 2 år  

Jussi Korelia, Stockholms Stad, nyval 2 år  

Cecilia Thorstensson, Söderhamns kommun, kvarstår 1år   

 

18. Val av revisorer och suppleanter   

Till revisor valdes på ett år: 

Klas Lundström, Markaryd, sammankallande, omval år  

Ulrika Grönquist, Uppsala kommun, omval 1 år  

 

Till revisorssuppleanter valdes 

Thomas Steens, Funkisgruppen Academy omval  1 år  

Thomas Näslund, Östhammars kommun, omval  1 år 
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19. Val av valberedning och sammankallande i denna  

Till valberedningen valdes:  

Caroline Waldenström, Wacano  

Elisabeth Andreasson, Folkuniversitetet 

Tony Ivarsson, Yrkesakademin Örebro  

Claudiu Deak, Academedia 

Michaela Blume, Solna  

 

20. Motioner  

Inga motioner har inkommit  

 

21. Övriga ärenden  

a) Styrelsen förslog följande stadgeändringar till årsmötet:  

• att 1 §, andra punkten, i ViS stadgar ges lydelsen “att tillvarata vuxenutbildningens 

intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer genom att 

vara en aktiv part i påverkansarbete.”   

 

• att 1 §, femte punkten, i ViS stadgar ges lydelsen “att stimulera till samverkan på alla 

nivåer:”  

 

• att 1 §, sjätte punkten, i ViS ges lydelsen “att anordna högkvalitativ kompetensutveckling.”  

 

• att 1 §, sjunde punkten, i ViS stadgar ges lydelsen “att uppmuntra internationellt 

samarbete.”  

 

• att 16 § i ViS stadgar ges följande lydelse: ”En strävan skall vara att styrelsens 

sammansättning speglar förbundets medlemssammansättning. Styrelsen består, förutom av 

ordförande och vice ordförande, av fem, sju eller nio ledamöter samt två till fyra i 

turordning valda suppleanter. Antalet ledamöter och suppleanter fastställs av årsmötet på 

förslag av valberedningen. Mandattiden skall vara två år, utom för styrelsens ordförande 

och vice ordförande som väljs på ett år. Styrelsemedlem ska ha sin anställning och vara 

verksam inom enhet som är medlem i ViS. För kontinuitet bör halva antalet 

styrelsemedlemmar och suppleanter väljas varje år.”  

 

Ovanstående förslag till förändringar godkändes av årsmötet.  

 

Beslutades att frågan förändring enligt förslag för 20 § om adjungeraring av nätverken ska utredas 

under året och tas upp på nästa årsmöte 

 

 

b)  Ordförande tackade avgående ledamöter Bengt Jönsson, Elisabeth Andreasson och Staffan  

Ström för mångåriga insatser inom styrelsen och tackade även styrelsen för arbetet under 2019.   
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Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.  
 

 

 

 

 

Caroline Waldenström  Elisabeth Andreasson 

Mötesordförande   Mötessekreterare  

 

 

 

 

Christian Thomsen  Magnus Andersson  

Justerare    Justerare 
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