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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsåret
2015-01-01—2015-12-31
Förtroendevalda
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda förbundsstyrelsemöten, 10 verkställande
utskottsmöten samt genomfört kongress
Förbundsstyrelsens sammansättning 2015
Ordförande
Sören Juvas
Vice ordförande
Mia Sundelin
Sekreterare
Madelaine Vilgren
Ek.ansvarig
Börje Vestlund
Internationell ledare
Jonas Gunnarsson
Studieledare
Anders Bengtsson
Ledamot
Camila Fekete
Ledamot
Markus Fredriksson
Ledamot
Alize Hugozon
Ledamot
Preben Widerberg
Ledamot
Annelie Schagerström
Ledamot
Andreas Saleskog
Ledamot
Marie Everlönn
Ledamot
Valerica Hedman
Ledamot
Katina Staf

HBT-S Dalarna
HBT-S Stockholm
HBT-S Östergötland Väst
HBT-S Stockholm
HBT-S Värmland
HBT-S Öresund
HBT-S Stockholm
HBT-S Jönköping
HBT-S Östergötland Syd
HBT-S Öresund
HBT-S Göteborg
HBT-S Blekinge
HBT-S Blekinge
HBT-S Göteborg
HBT-S Stockholm

Revisorer
Ledamot
Ledamot

Olof Svensson
Göran Söderström

HBT-S Göteborg
HBT-S Stockholm

Valberedning
Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Peter Frejhagen
Caroline Helmersson-Olsson
Johan Berndtsson
Gunilla Albert
Lena Hardin

HBT-S Östergötland Väst
HBT-S Sörmland
HBT-S Göteborg
HBT-S Västmanland
HBT-S Öresund

Medlemmar
Antalet medlemmar var 2015-12-31 722 i våra 17 lokalföreningar som har medlemmar. Det
betyder att vi har ökat vårt medlemsantal från föregående år markant.

Följande fördelning har dessa medlemmar:
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Namn

Antal

Namn

Antal

Borås-Sjuhärad

41 Göteborg

79

Jönköping

24 Norrbotten

25

Blekinge

89 Stockholm

187

Sörmland

51 Värmland

Dalarna

25 Östergötland Syd

33

Örebro

22 Östergötland Öst

20

Västmanland

38 Östergötland Väst

11

Västernorrland
Helsingborg

3

9 Öresund

54

11 TOTALT

722

Organisation
Nya föreningar
Under verksamhetsåret har fyra medlemsförening bildats och anslutits till förbundet.
HBT-S Helsingborg, HBT-S Västernorrland och i Östergötland har det blivit totalt 3 föreningar,
Syd, Öst och Väst.
Medlemsaktiviteter
Under verksamhetsåret har vi varit med och arrangerat seminarier och haft monter under
Socialdemokraternas kongress i Västerås o Stockholm Pride i augusti, genomfört en kongress i
Skåne i juni på …..
Fast arvoderad
Förbundsstyrelsen beslutade den 5 februari 2011 att utse förbundssekreterare Madelaine
Vilgren som arvoderad och även under 2015 fortsatte arvodering och den fasta arvoderingen har
till uppgift:
§ Att stötta föreningarna i arbete med att medlemsvärva och medlemsvårda
§ Att arbeta för att fler föreningar startas och stötta befintliga föreningar att få igång sin
verksamhet.
§ Att sköta HBT-S Sveriges löpande verksamhet samt vår administration.
§ Att säkerställa och öka förbundets ekonomiska resurser
§ Att delta i de politiska möten som uppstår i och med att vi blev en sidoorganisation.
5
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Intern kommunikation och administration
Kongressen gav 2011 förbundsstyrelsen ett tydligt uppdrag att skapa bättre verktyg och rutiner för
den interna kommunikationen inom förbundet. Utöver arbetet med kommunikationsplanen (som rör
både intern och extern kommunikation) har förbundsstyrelsen arbetat vidare med att hitta verktyg
för att utveckla bl.a hemsidan o för att öka synligheten av HBT-S i pressen.
Vi arbetar med facebook, twitter, hemsidan, pressmeddelanden och nyhetsbrev för att nå ut internt
och till omvärlden.
Vi har fortsatt avtal med en redovisningsbyrå som hanterar den löpande bokföringen samt löner
och vi fortsätter vårt samarbete med Resekompani för administration kring våra resor och boenden
mm.
Vi är fortfarande ett ungt förbund som fortsätter att utvecklas
Internt påverkansarbete
Under året har vi framförallt fokuserat på att få Socialdemokratiska partiet att uppta HBT-S som en
sidoorganisation. Detta har vi gjort med att delta på distrikt kongresser för att påverka att distrikten
ställer sig bakom de motioner som handlar om sidoorganisation bl.a
Vi har också fortsatt arbetet med att uppvakta partiets ledning för att upptas som sidoorganisation
på Socialdemokratiska kongressen den 29-31 maj och vi blev en det. Det innebär bl.a
förbundsordförande har en plats i partistyrelsen o verkställande utskottet o att
förbundssekreteraren blir kallad till möten med partisekreteraren och övriga förbundssekreterarna.
Vi har också deltagit i en grupp som initierades av Migrations politiska gruppen i Stockholm där vi
och övriga sidoorganisationer och även en del partidistrikt ska skriva fram ett gemensamt 10
punkts dokument kring migration, för att lägga fram till partiets kongress 2017.
Jörgen Danielsson, Preben Widerberg och Madelaine Vilgren träffades under en helg i april och
skrev ihop ett förslag till nya stadgar inför kongressen i juni i Höör utifrån att vi skulle bli en
sidoorganisation.
Parad genom Stockholm i augustisolen/Sthlm Pride
Som vanligt genomförde vi en gedigen verksamhet kring Stockholm Pride den 27 juli till den 1
augusti. Vi hade tältet i Pride Park där ministrar, riksdagsledamöter, företrädare för Stockholms
läns landsting och kommunpolitiker i en salig röra. Den stora dagen var som vanligt paraden på
lördagen. Vi visade världen att vi styr Sverige med en feministisk regering som tar hbt-rättigheter
på största allvar. Mona Sahlin gick tillsammans med oss och ett antal ministrar, riksdagsledamöter,
sidoorganisationernas förbundsstyrelser och andra företrädare.
Sidoorganisation
2015 var för oss ett omvälvande år. Arbetet började med att vi la motioner till kongressen från våra
grundföreningar där vi vill upptas som sidoorganisation formellt. Dessa motioner fick ett positivt
gensvar av partistyrelsen och på kongressen den 29-31 maj i Västerås beslutade ombuden att vi
skulle bli den femte sidoorganisationen. I och med detta fick vår förbundsordförande en plats i
partistyrelsen och verkställande utskottet och därmed en fantastiskt möjlighet att vara den kraft
som arbetarrörelsen behöver för att arbeta normkreativt.
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Kärlek, Kamp & Reformer
Till partikongressen i Västerås hade vi dessutom möjlighet att ta fram en vitbok tillsammans med
LO och Socialdemokraterna som fick namnet ”Kärlek, Kamp och reformer – nedslag i historien om
hbt-socialdemokraters arbete för rättigheter”. Vi höll ett seminarium om boken med författaren
Anna-Maria Sörberg och förbundsordföranden Sören Juvas och leddes av Anders Lindberg från
Aftonbladet.
Dessutom fick vi möjlighet att ha en monter, hålla en filmvisning av filmen Pride för ombuden och
ett samtal mellan LOs ordförande Karl-Petter Thorvaldsson, vår förbundsordförande Sören Juvas
och samtalet leddes av vår förbundssekreterare Madelaine Vilgren.
Kongress i Höör 6-7 juni
Vi genomförde en kongress i Höör den 6-7 juni där vi bl.a antog nya stadgar. Det var totalt 25
ombud som bl.a valde ny styrelse, valberedning och revisorer. Förbundsstyrelsen hade 8
propositioner och det hade kommit in 3 motioner som vi diskuterade. Vi antog en
verksamhetsinriktning kring fyra block och det var organisation, politik, internationellt och studier.
Vi gjorde 3 uttalande från kongressen:
-

Om upptagande som sidoorganisation ”Grattis Framtidspartiet Socialdemokraterna”
Internationellt, om Pridefirandet i Ukraina ”Omvärlden måste reagera för allas lika värde och
rätt”
Nationellt, om nationaldagsfirande och främlingsfientlighet, ”Grattis du gamla, du fria i
mångfaldens tecken”

Gästtalare på kongressen var:
Stefan Lismark, Kommunstyrelsens ordförande i Höör
Elin Ylvasdotter, Förbundsordförande S-Studenter
Lisa Ohlsson, Förbundsstyrelsen RFSL
Hillevi Larsson, Partistyrelsen och S-kvinnor
Inga Näslund, Handläggare, Västra Balkan på The Olof Palme International Center
David Persson, Unga (Queera) Örnar, Botkyrka
Ellinor Eriksson, Förbundsordförande SSU
Regnbågsrosen
Till vår kongress den 6-7 juni i Höör fick vi möjlighet att förändra oss organisatoriskt då vi blev
sidoorganisation. Det handlar om att skriva om stadgar, bygga organisation med grundföreningar
och distrikt. Dessutom fick vi möjlighet att på kongressen dela ut hederspriset Regnbågsrosen för
första gången. Förbundsstyrelsen beslutade att det skulle gå till två eldsjälar som visat varaktigt
varit drivande och visat engagemang för förbundets organisatoriska och politiska fortlevnad. Och
priset gick till Ann Linde och Peter Frejhagen.
Stöd till föreningarna
Vi har tack vare erhållna bidrag i år haft möjlighet att ha en person arvoderad. Under året har
denna arvodering innehafts av Madelaine Vilgren (MV).
Förbundsstyrelsen har under år 2015 beslutat att arvode ska utgå med motsvarande 70 %
arbetstid som baseras på 70 % riksdagsledamöters arvode.
7
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Tack vare denna arvodering har förbundet haft helt andra möjligheter att stödja
medlemsföreningarna, vilket också varit ett av huvuduppdragen för MV.
Material fortsätter förbundet att delge föreningarna i form av pins, vykort utlånande av roll-up och
bokbord. Det har också anordnats Pridefiranden uti landet där vi idag inte har någon föreningen
men då har förbundet sett till att de har fått långa banderoller och flaggor så att HBT-S syns i
parader och samtal.
7-8 februari genomfördes ett medlemsmöte på Trehörna Wärdshus där många föreningar deltog
och där det bl.a diskuterades om hur vi kan påverka partiet och vi började jobba på ett nytt t hbtprogram.
Förbundsstyrelsen deltog i flera pridefiranden ute i landet i bl.a paneldebatter och föreläsningar.
Deltagande i andra hbt-arrangemang
Förbundsstyrelsen har deltagit i olika hbt-arrangemang ute i landet.
Markus Fredriksson deltog i Qom-Ut i Jönköping med bokbord och roll-ups från förbundet.
Hannah Bergstedt deltog i Luelås Prideparad och genomförde seminarium.
Sören Juvas deltog i ett seminarium under Westpride i Göteborg.
Sören Juvas deltog också i Helsingborgs första Pride tillsammans med partiet, där han också var
huvudtalare.
Under Almedalsveckan deltog Sören Juvas och Hannah Bergstedt i debatter som bl.a RFSL
anordnade.
HBT socialdemokrater Sverige deltog i Stockholm Pride genom att tillsammans med HBT-S
Stockholm finansiera och bemanna ett tält under veckan i Pridepark, där vi anordnade olika mini
samtal. I paraden deltog flera ministrar.
Olof Palme center
HBT socialdemokrater blev upptagna som medlemmar under årsmötet 2015 där Madelaine Vilgren
deltog, under nomineringsprocessen under hösten nominerade vi vår ordförande Sören Juvas till
en ersättarplats i styrelsen
Unga Örnar
Vi är medlemmar i Unga Örnar vänner och vi hoppas att det kan ge samarbete för hbt-ungdomar
runt om i Sverige.
ABF
Vi har ett samarbetsavtal med ABF vilket möjliggör för våra medlemsföreningar att samarbete
under eget HBT-S namn. Vår studieorganisatör Anders Bengtsson har regelbundna möten med
ABF. Börje Vestlund har en styrelsepost i förbundsstyrelsen.
Internationellt
Hbt-socialdemokrater Sverige är medlem i Rainbow Rose, ett nätverk inom Europeiska
socialdemokraters parti (ESP). Medlemmar i Rainbow Rose är socialdemokratiska hbt-föreningar
och nätverk som arbetar inom ESPs medlemspartier och från och med i år enskilda medlemmar
som vill engagera sig i nätverket som aktivister. Sedan mitten av 2015 sitter HBT-S vice ordförande
Mia Sundelin i styrelsen där hon även är vice ordförande.
Rainbow Rose bildades 2005som ett nätverk efter flera års informella kontakter mellan dess
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grundarorganisationer. Året därpå fick nätverket observatörsstatus i ESP. Svenska Hbtsocialdemokrater har ingått i nätverket sedan starten och är en av dess grundare. Rainbow Rose
driver politik såväl inom ESP som utanför partiet för hbt-personers mänskliga rättigheter, i första
hand där EU och dess institutioner har en roll.
Under året har organisationen och dess arbete mera formaliserats genom att den nu är registrerad
under fransk lag, dock med säte i Bryssel, samt att man har skaffat sig en egen ekonomi. Tyngden
i organisationens arbetet har legat på att få fler medlemsorganisationer att aktivera sig i nätverket
samt att få ett större genomslag i ESPs arbete.
Inom ramen för Europapartiets demokratinätverk har frågorna Rainbow Rose drivet fått ett ganska
stort genomslag och enighet råder om att ordna ett möte i demokratinätverkets hägn för att försöka
formulera vilka HBT-frågor socialdemokraterna på Europeisk nivå behöver ta sig an. Under året
deltog Jonas Gunnarsson och Ulrika Palm vid Rainbow Rose årsmöte i Madrid.
Jonas Gunnarsson har under verksamhetsåret startat upp en internationell arbetsgrupp i förbundet.
Jonas Gunnarsson är också ordförande Europarådets svenska delegation och generalrapportör för
HBT-personers rättigheter.
HBT-S blir en kraft i Europa
Vår vice förbundsordförande Mia Sundelin blev invald i styrelsen för Rainbow Rose på årets
kongress i Berlin i november. Genom Rainbow Rose, som är en del av PES, har vi nu möjlighet att
bygga upp en socialdemokratisk hbtq-politik tillsammans med våra europeiska
systerorganisationer.
Övriga internationella förbundskontakter
Under det styrelsemöte som PES hade i Stockholm så genomförde HBT-Socialdemokrater en
konferens om HBTQ frågorna inom den socialdemokratiska europeiska gemenskapen. Där
deltagare från hela Europa deltog.
HBT-Socialdemokrater Sverige är medlem i ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and
Intersex Association). Vid ILGA-Europas årliga kongress har Hbt-socialdemokrater tidigare deltagit
som ombud, med undantag för valåren 2006, 2010 och 2014. 2015 deltog vi inte heller.
Studieprogram/studieplan
Fokus i studieplanen handlar om att stötta våra potentiella kandidater, fostra och utbilda goda
ledare samt skapa nätverk som ger goda förutsättningar för erfarenhets- och kunskapsutbyte
mellan föreningar och medlemmar.
Sommarskola var planerad med fick dessvärre ställas in eftersom det var för få anmälda.
HBT-S har ett samarbetsavtal med ABF. Detta för att stärka vår roll som förbund och ge stöd åt
våra lokala föreningar.
Representation och media
17 februari 2015
Madelaine Vilgren o Sören Juvas har möte med partisekreterare Carin Jämtin
3 mars 2015
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Sören Juvas och Anders Bengtsson har möte med ABF centralt i Stockholm
4 mars 2015
Madelaine Vilgren och Anders Bengtsson har möte med riksdagsledamot och studieansvarig inom
Socialdemokraterna Thomas Eneroth
4 mars 2015
Sören Juvas och Madelaine Vilgren har möte med partikassör Roger Berzell angående vad händer
om vi blir sidoorganisation
25 mars 2015
Sören Juvas, Mia Sundelin och Madelaine Vilgen har möte med LO,s ordförande Karl-Petter
Thorwaldsson
29 april 2015
Sören Juvas deltar i Olof Palme Centers årsmöte
22 maj 2015
Sören Juvas deltar i Springpride
29-31 maj 2015
Sören Juvas och Madelaine Vilgren deltar på Socialdemokratiska partikongresseni Västerås där vi
också har bokbord
2 juni 2015
Madelaine Vilgren och Mia Sundelin håller ett informationsmöte för personalen på Olof Palme
Center
13 juni 2015
Madelaine Vilgren talar på S-Studenters kongress på Viskadalens Folkhögskola
12-13 juni 2015
Sören Juvas deltar i partidebatt på Westpride i Göteborg
15 juni 2015
Mia Sundelin och Madelaine Vilgren har möte med Folkhälsominister Gabriel Wikström
4 september 2015
Mia Sundelin o Madelaine Vilgren deltog i Linköping Pride
14 september 2015
Sören Juvas, Mia Sundelin och Madelaine Vilgren har möte med Socialförsäkringsminister Annika
Strandhäll
20 oktober 2015
Sören Juvas och Madelaine Vilgren har möte med partikassören angående vår roll som
sidoorganisation
4 november 2015
Madelaine Vilgren har möte med HBT-S Helsingborg och håller ett öppet informationsmöte för
Helsingborgs arbetarkommuns medlemmar.
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9 december 2015
Madelaine Vilgren har möte med partisekreterare Carin Jämtin tillsammans med övriga
sidoorganisationers förbundssekreterare
Slutord
2015 har varit en intensiv politisk period med ett osäkert parlamentariskt läge och hanteringen av
flyktingfrågan.
För HBT-Socialdemokrater har det perioden varit intensiv. Styrelsen har under året
ytterligare arbetsformer som bygger på delaktighet och ansvarstagande för hela organisationen. Vi
har också byggt vidare för att på ett tydligt sätt föra fram HBT-Socialdemokrater inom hela
arbetarrörelsen.
HBT- Socialdemokrater växer. Både vad det gäller antal medlemmar och föreningar i hela landet.
Det är tydligt att vi är en växande socialdemokratisk folkrörelse.
Under året har vi drivit på att Socialdemokraterna som parti skulle ta en hbt politisk handlingsplan
som gäller alla nivåer inom partiet. Där har vi lyckats.
Vi har även drivit på frågan om att bli en sidoorganisation. I skrivandets stund föreslår
partistyrelsen till Socialdemokraternas kongress i Västerås att välja in HBT-Socialdemokrater som
sidoorganisation.
Det har varit en intensiv period.
Nu är det dags att blicka framåt. Ur ett globalt perspektiv är det tydligt att runt om i världen sker
inskränkningar för mänskliga rättigheter på ett sätt som vi tidigare inte har sett. I vår närhet har vi
Ryssland som aktivt driver en linje att inskränka Hbt- rättigheter och även inskränker pressfriheten.
Inskränkning av pressfrihet sker även inom EU där Ungerns regering blir allt mer totalitär. I
Slovakien ser vi en allt tydligare repressiv politik från regeringen.
Inom hela EU ser vi hur högerextrema grupper ökar sitt mandat. På samma sätt har det mest
intoleranta partiet i Sverige har fått ökade förtroendesiffror.
Det innebär att den roll som HBT-Socialdemokrater har blir viktigare än någonsin.
Vi är en demokratisk rörelse som vilar på mänskliga rättigheter.
HBT-Socialdemokrater blir allt mer synliga på både lokalt och nationellt plan.
Stockholm 2016-07-04
Förbundsstyrelsen
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsåret
2016-01-01—2016-12-31
Förtroendevalda
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda förbundsstyrelsemöten, 13 verkställande
utskottsmöten samt genomfört kongress
Förbundsstyrelsens sammansättning 2016
Ordförande
Sören Juvas
Vice ordförande
Mia Sundelin
Sekreterare
Madelaine Vilgren
Ek.ansvarig
Börje Vestlund
Internationell ledare
Jonas Gunnarsson
Studieledare
Anders Bengtsson
Ledamot
Camila Fekete
Ledamot
Markus Fredriksson
Ledamot
Alize Hugozon
Ledamot
Preben Widerberg
Ledamot
Annelie Schagerström
Ledamot
Andreas Saleskog
Ledamot
Marie Everlönn
Ledamot
Valerica Hedman
Ledamot
Katina Staf

HBT-S Dalarna
HBT-S Stockholm
HBT-S Östergötland Väst
HBT-S Stockholm
HBT-S Värmland
HBT-S Öresund
HBT-S Stockholm
HBT-S Jönköping
HBT-S Östergötland Syd
HBT-S Öresund
HBT-S Göteborg
HBT-S Blekinge
HBT-S Blekinge
HBT-S Göteborg
HBT-S Stockholm

Revisorer
Ledamot
Ledamot

Olof Svensson
Göran Söderström

HBT-S Göteborg
HBT-S Stockholm

Valberedning
Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Peter Frejhagen
Caroline Helmersson-Olsson
Johan Berndtsson
Gunilla Albert
Lena Hardin

HBT-S Östergötland Väst
HBT-S Sörmland
HBT-S Göteborg
HBT-S Västmanland
HBT-S Öresund
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Medlemmar
Antalet medlemmar var 2016-12-31 854 i våra 17 lokalföreningar. Det betyder att vi har ökat vårt
medlemsantal med 18 % från föregående år.
Följande fördelning har dessa medlemmar:
Namn

Antal

Namn

Antal

Älvsborgs södra (Borås-Sjuhärad

40 Göteborg

91

Jönköping

19 Norrbotten

55

Blekinge

95 Stockholm

216

Sörmland

52 Värmland

Dalarna

25 Östergötland Syd

30

Örebro

55 Östergötland Öst

22

Västmanland

45 Östergötland Väst

15

Västernorrland

11 Öresund

56

Helsingborg

21 TOTALT

854

6

Organisation har ökat sitt medlemsantal med 18 % under året
Nya föreningar
Under verksamhetsåret har inga nya föreningar bildats men diskussion har förts med Uppsala,
Gävle, Västerbotten och Kristianstad.
Medlemsaktiviteter
Under verksamhetsåret har förbundet genomfört en medlemskonferens ¨Feminism och queer¨
i Falun den 23-24 april, där vi tillsammans aktivt arbetade fram djupare förståelse för våra frågor
och gemensamt utarbetade en nystart för vårt politiska program
Förbundsstyrelsen deltog i paraden under Westpride, då förbundsstyrelsen hade förlagt ett av sina
styrelsemöten i Göteborg den 10-12 maj. En del av styrelsemötet genomfördes tillsammans med
Rainbow som också hade styrelsemöte i Göteborg.
Förbundet var även med och arrangerad seminarier under Stockholm Pride i augusti och där vi
även hade tält ihop med HBT-S Stockholm

25

3

'16

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Fast arvoderad förbundssekreterare
Förbundsstyrelsen beslutade den 5 februari 2011 att utse förbundssekreterare Madelaine
Vilgren som arvoderad och även under 2016 fortsatte arvodering och den fasta arvoderingen har
till uppgift att:
§ stötta föreningarna i arbete med att medlemsvärva och medlemsvårda
§ arbeta för att fler föreningar startas och stötta befintliga föreningar att få igång sin
verksamhet.
§ sköta HBT-S Sveriges löpande verksamhet samt vår administration.
§ säkerställa och öka förbundets ekonomiska resurser
§ delta i de politiska möten som uppstår i och med att vi blev en sidoorganisation.
Fast arvoderad förbundsordförande
Förbundsstyrelsen beslutade den dec 2015 att arvodera förbundsordförande Sören Juvas från och
med feb 2016, den fasta arvoderingen har till uppgift att:
•
•
•
•

leda organisationen
sitta i partiets verkställande utskott och partistyrelsen
tillsammans med förbundssekretaren lägga upp arbetet för organisationen
delta på allt övrigt som ingår i uppdraget

Intern kommunikation och administration
Kongressen gav förbundsstyrelsen ett tydligt uppdrag att skapa bättre verktyg och rutiner för den
interna kommunikationen inom förbundet. Utöver arbetet med kommunikationsplanen (som rör
både intern och extern kommunikation) har förbundsstyrelsen arbetat vidare med att hitta verktyg
för att utveckla bl.a hemsidan, medlemsbrev och för att öka synligheten av HBT-S i media.
Vi arbetar med facebook, instagram, twitter, hemsidan, pressmeddelanden och förbundsnytt för att
nå ut internt och till omvärlden. Vi har antagit en grafisk profil och utsett en
kommunikationsansvarig i förbundsstyrelsen och det är Andreas Saleskog, som också har till
uppgift att skapa en kommunikationsgrupp.
Vi har fortsatt avtal med en redovisningsbyrå som hanterar den löpande bokföringen samt löner
och vi fortsätter vårt samarbete med Resekompani för administration kring våra resor och boenden
mm.
Internt påverkansarbete
Förbundsordförande har en plats i partistyrelsen och verkställande utskottet. Förbundssekreteraren
blir kallad till möten inom partiet med bl.a partisekreteraren tillsammans med övriga
förbundssekreterarna. Vi har också fortsatt att delta i den grupp som initierades av Migrations
politiska gruppen i Stockholm där vi och övriga sidoorganisationer och även en del partidistrikt
skrivit fram ett gemensamt 10 punkts dokument kring migration, för att lägga fram till partiets
kongress 2017 och som distrikt och föreningar kan göra motion av.
Vi deltar även på våra sidoorganisationers kongresser, där vi också har hållit ett anförande.
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Parad genom Stockholm/Stockholm Pride
Som vanligt genomförde vi en gedigen verksamhet kring Stockholm Pride den 25 juli till den 31 juli.
Vi hade tält i Pride Park där ministrar, riksdagsledamöter, företrädare för Stockholms läns landsting
och kommunpolitiker deltog. Den stora dagen var som vanligt paraden på lördagen. Vi visade
världen att vi styr Sverige med en feministisk regering som tar hbtq-rättigheter på största allvar. Vår
partiledare och statsminister Stefan Löfven gick tillsammans med oss och ett antal ministrar,
riksdagsledamöter, sidoorganisationernas förbundsstyrelser och andra företrädare i paraden.
Övriga Pridefiranden
Förbundsstyrelsen deltog i paraden under Westpride och ett seminarium genomfördes där vår
ordförande och Rainbow Rose ordförande deltog.
Sören Juvas var invigningstalare på Malmö Pride och deltog i paraden.
Sören Juvas deltar i Örebro Pride genom att paraden.
Madelaine Vilgren deltar i paraden i Motala Pride.
Medlemskonferens i Falun
Förbundet bjöd in till en medlemskonferens i Falun på temat ”Queer Feminism och Normkritik”.
Varje förening kunde skicka två personer att delta. Vi var 34 st som deltog och vi diskuterade hur vi
skulle formulera vårt reviderade hbt-politiska program. Vi arbetade i mindre grupper under hela
helgen och redovisade i gemensam grupp. Vi fick en trevlig avslut på lördagskvällen när vi fick gå
på en konsert med Nino Ramsby. Folkets hus i Falun sponsrade logi, mat och nöje. Hans Hjort
som är medlem i HBT-S Dalarna och drivande för att det skulle bildas en förening i Dalarna
tillsammans med Sören Juvas var initiativtagare till att Folket Hus skulle sponsra konferensen.
Regnbågsrosen
Nomineringsförfarandet gick ut till föreningarna i december.
Stöd till föreningarna
Vi har tack vare erhållna bidrag i år haft möjlighet att ha två personer arvoderad. Under året har
dessa arvoderingar innehafts av Sören Juvas, förbundsordförande och Madelaine Vilgren,
förbundssekreterare.
Förbundsstyrelsen har under år 2016 beslutat att arvode ska utgå med motsvarande 90 %
arbetstid som baseras på 90 % av riksdagsledamöternas arvode till ordföranden och 90% arbetstid
som baseras på 70 % av riksdagsledamöternas arvode till sekreteraren.
Tack vare dessa arvoderingar har förbundet haft helt andra möjligheter att stödja
medlemsföreningarna, vilket också varit ett av huvuduppdragen för förbundssekreteraren.
Förbundsordförande har också jobbat mot föreningarna men framför allt mot partiet
Material fortsätter förbundet att delge föreningarna i form av pins, vykort, utlånande av roll-up och
bokbord. Det har också anordnats Pridefiranden uti landet där vi idag inte har någon föreningen
men då har förbundet sett till att de har fått låna banderoller och flaggor så att HBT-S syns i
parader och samtal.
Olof Palme center
HBT-Socialdemokrater blev upptagna som medlemmar under årsmötet 2015 där Madelaine Vilgren
deltog, under 2016 fick vi även en plats i styrelsen där förbundet nominerade vår ordförande Sören
Juvas som också blev vald. Styrelsen sammanträder ungefär 1 gång per månad.
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Unga Örnar
Vi är medlemmar i Unga Örnar vänner och vi hoppas att det kan ge samarbete för hbtq-ungdomar
runt om i Sverige.
ABF
Vi har ett samarbetsavtal med ABF vilket möjliggör för våra medlemsföreningar att samarbete
under eget HBT-S namn. Vår studieorganisatör Anders Bengtsson har regelbundna möten med
ABF. Börje Vestlund har en styrelsepost i förbundsstyrelsen.
Internationellt
HBT-Socialdemokrater Sverige är medlem i Rainbow Rose, ett nätverk inom Europeiska
socialdemokraters parti (ESP). Medlemmar i Rainbow Rose är socialdemokratiska hbt-föreningar
och nätverk som arbetar inom ESPs medlemspartier och från och med i år enskilda medlemmar
som vill engagera sig i nätverket som aktivister. Sedan mitten av 2015 sitter HBT-S vice ordförande
Mia Sundelin i styrelsen där hon även är vice ordförande.
Under 2016 har HBT-S intensifierat sitt internationella arbete. HBT-S har blivit en aktiv part i
Rainbow Rose och därmed PES.
Rainbow Rose bildades 2005 som ett nätverk efter flera års informella kontakter mellan dess
grundarorganisationer. Året därpå fick nätverket observatörsstatus i ESP. Svenska HBTSocialdemokrater har ingått i nätverket sedan starten och är en av dess grundare. Rainbow Rose
driver politik såväl inom ESP som utanför partiet för hbtq-personers mänskliga rättigheter, i första
hand där EU och dess institutioner har en roll.
Under året har organisationen och dess arbete mera formaliserats genom att den nu är registrerad
under fransk lag, dock med säte i Bryssel, samt att man har skaffat sig en egen ekonomi. Tyngden
i organisationens arbetet har legat på att få fler medlemsorganisationer att aktivera sig i nätverket
samt att få ett större genomslag i ESPs arbete
Inom ramen för Europapartiets demokratinätverk har frågorna Rainbow Rose drivet fått ett ganska
stort genomslag och enighet råder om att ordna ett möte i demokratinätverkets hägn för att försöka
formulera vilka HBT-frågor socialdemokraterna på Europeisk nivå behöver ta sig an. Under året
deltog förutom Mia Sundelin även Börje Vestlund och Alize Hugozon på Rainbow Rose årsmöte i
Paris.
Jonas Gunnarsson är ordförande i Europarådets svenska delegation och specialrapportör för hbtqpersoners rättigheter.
HBT-S har genom olika FS-ledamöter nära kontakt med Socialdemokraternas internationella
ledare Andrine Winter.
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Övriga internationella förbundskontakter
HBT-Socialdemokrater Sverige är medlem i ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and
Intersex Association). 2016 deltog förbundet på både ILGA Europe konferens på Cypern och på
ILGA World konferens i Bangkok.
1 maj Mia Sundelin deltog som representant för Rainbow Rose och HBT-S på Litauiska
socialdemokratiska partikongressen, ett parti som ligger långt efter i hbtq-frågor
28 maj deltog Marie Everlönn på Open Days i Bryssel tillsammans med RR och PES
11-12 juni förlade Rainbow Rose sitt styrelsemöte i Göteborg och hade gemensamt möte med
HBT-S i samband med West Pride
18-19 juni deltog Mia Sundelin i Baltic Pride i Vilnius. Även Ann Linde som svensk
socialdemokratisk EU-minister deltog, liksom Alice Bah Kunkhe (mp) demokratiminister
19-23 oktober Sören Juvas och Anneli deltog ILGA Europe. Under konferensen deltog Anneli i ett
utvecklingsarbete för en lesbisk konferens under 2017.
4-6 november deltog Börje Vestlund, Alize Hugosson och Mia Sundelin på Rainbow Rose General
Assembly i Paris
24-26 november Sören Juvas deltar företräder Socialdemokraterna och HBT-S i London
26 november-3 december Sören Juvas och Madelaine Vilgren deltar på ILGA Worlds konferens
Studieprogram/studieplan
Under året har det skapats en handledargrupp efter en stor konferens med folk från hela landet
som anordnades av ABF och Socialdemokraterna på Bommersvik. Vi fick delta med tio personer
och det var utifrån den gruppen som studieledaren skapade en handledargrupp. Förbundet har
antagit en studieplan under året som ska stärka studier i föreningarna.
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Representation och media
13 januari Sören Juvas deltar i ett möte med Utrikesminister Margot Wallström
18 januari Madelaine Vilgren deltar i ett möte med Migrationspolitiska föreningen i Stockholm
27 februari Mia Sundelin deltar i Stockholm Prides årsmöte
12-13 mars Madelaine och Sören Juvas deltar på Socialdemokraternas kommundagar i Örebro
19 mars Sören Juvas sitter ordförande på AK Helsingborgs årsmöte
21 mars Sören Juvas besöker och talar på Piteå AK
2 april har Sören möte med Miljöpartiets hbtq-organisation
1 maj Sören Juvas är partiets huvudtalare i Växjö
11 maj Sören Juvas deltar i Växjö Pride i en paneldiskussion
2 juni Sören Juvas deltar i ett informationsmöte på Olof Palme Center
14 juni deltar Sören Juvas och Madelaine Vilgren i en manifestation på Sergels Torg i Stockholm
för offren i Orlando. Statsminister Stefan Löfven talar.
17-20 juni deltar Sören Juvas och Börje Vestlund på LO’s kongress i Stockholm
3-10 juli deltar flera från förbundsstyrelsen på Almedalen
19 augusti har Sören Juvas och Madelaine Vilgren möte med regeringskansliet angående
Transutredning och andra hbtq-frågor
23 augusti Sören Juvas har möte med S-Studenters ordförande Elin Ylvasdotter
1-2 oktober deltog Anders Bengtsson och Alize Hugozon i en studiekonferens på Bommersvik
anordnad av ABF och Socialdemokraterna
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Slutord
2016 har varit en intensiv politisk period med ett osäkert parlamentariskt läge i många länder
inklusive Sverige. Val har skett i ett av världens största land USA, där man valde en president som
gör skillnad på människor. Även många andra länder i Europa följer i hans spår, så tyvärr går
utvecklingen i världen åt fel håll
För HBT-Socialdemokrater har året varit intensiv. Styrelsen har under året arbetat med delaktighet
och ansvarstagande för hela organisationen. Vi har också påverkat hela arbetarrörelsen genom
deltagande i konferenser etc, för att föra fram HBT-Socialdemokrater och dess politik.
HBT-Socialdemokrater växer. Både vad det gäller antal medlemmar och föreningar i hela landet.
Det är tydligt att vi är en växande socialdemokratisk folkrörelse.
Vi ser tydligt att världen håller på att förändras och att mänskliga rättigheter börjar tullas på och att
oron i många länder som anses hbtq vänliga börjar vackla.
Inom hela EU och världen ser vi hur högerextrema grupper ökar sitt mandat. På samma sätt har
det mest intoleranta partiet i Sverige fått ökade förtroendesiffror.
I Sverige börjar vi också tycka att nazistiska organisationer inte är ”så farliga” genom att de tillåts
vara på gator och torg och t.om anordna en Prideparad i Järva
Det innebär att den roll som HBT-Socialdemokrater har blir viktigare än någonsin.
Vi är en demokratisk rörelse som vilar på mänskliga rättigheter.
HBT-Socialdemokrater har blivit mer synliga både inom partiet på både lokal och nationell nivå.
Stockholm 2017-05-03
Förbundsstyrelsen
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN
Verksamhet
Styrelsen för Hbt-Socialdemokrater Sverige får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2016, med hänvisning till
verksamhetsberättelsen som ej är föremål för revision.
Hbt Socialdemokrater Sverige har sitt säte i Stockholm.
Förbundet har som verksamhet att stötta föreningar i arbete med att medlemsvärva och medlemsvårda, att arbeta för
att fler föreningar startas och stötta befintliga föreningar att få igång sin verksamhet. Förbundet arbetar för att stärka
hbt-personer och att bevaka de hbt-politiska frågorna så att de också fortsättningsvis finns med i det politiska arbetet.
Värdegrund
Vår värdegrund tar sin utgångspunkt i den demokratiska socialismen. Samhället genomsyras av olika normer som talar
om hur man bör agera eller hur man bör vara. Normerna är en viktig och sammanhållande del av samhällets sociala
strukturer. Men de ska inte begränsa människans livsutrymme. Heteronormativiteten är påfallande och bygger på
tanken att människor har det kön de ser ut att ha och att det endast finns två kön, man och kvinna, som lever i
heterosexuella parrelationer. Hela samhället är format utifrån heteronormativiteten och den uppfattas som det enda
naturliga, eftersträvansvärda sättet att leva. Den är grund för många fördomar mot och diskriminering av människor
som överskrider gränserna för dessa föreställningar. Denna heteronormativitet måste motverkas. Mångfald och respekt
för olika sätt att leva, att uttrycka sin person och verka ska utgöra de grundläggande värderingarna i samhället och ska
gälla var och en av oss - i livets alla skeenden.
Medlemmar
Förbundet har den 31 dec 17 föreningar med 854 medlemmar fördelat över hela landet.
FLERÅRSÖVERSIKT
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Nettoomsättning

1601-1612

1501-1512

1401-1412

1301-1312

1201-1212

2 285 348

1 095 112

981

744

889

Resultat efter finansiella
poster

151 122

-72 922

29

-137

Balansomslutning

801 803

617 813

182

195

143

87

88

67

68

65

Soliditet%

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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RESUL]HTRAKNING
20 r 6-01-01

2016-12-31

Riirelsens int5kter, lagerfiirandringar m'm'
Nettoomsattning

2 285 348

Summa riirelseintakter, lagerfiirdndringar m'm'
Railelsekostnader
Ovriga externa kostnader
Resor, kost och logi
1

Personalkostnader

Summa r6relsekostnader

095 112

1 095 112

-37 3 951

-508 455

-347 185

-158 936

-1 41',l

33',l

-s00 643

-2132 467

-1 158 034

81

-72 922

1s2

-1759

Rantekostnader och liknande resultatposter

-1 759

Summa fi nansiella Poster

Rcstltue efi,,r Fnansicllo

1

2 28s 344

R6rc{racsullat
Finansiella Poster

2015-01-01
2015-12-31

P*2r

Ar*rgrltllort

35

,5t

122

-72 922

t5t

122

.72 922

isl

t22

-72 922
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BALANSRAKN/NG
2016-12-31

2015-12-31

TITLGANGAR

OmsAttningstillgingar
Ko rtfr istig o fo rd r in g o r
216

Ovriga fordringar
Sum

m

216

o ko rtfrbtig o fo rd r in g a r

Kosso och bonk
Kassa och bank

801 803

617 597

Summa kossa och bonk

801 803

617 597

801 803

517 813

801 803

517 813

SUMMA TILLGANGAR
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2016-12-31

2015-12-31

500 000

500 000

70 000

70 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

2

Valfond
Bo Frejhagens arv
Balanserad vinst eller f6rlust

-20

7U

s2 1s8

Arets resultat

151 122

-72 922

Summa eget kapital

7q,35n ;{t{p!

Kortfristiga skulder
Leverant6rsskulder

10 440

5 051

Ovriga skulder
kostnader och forutbetalda intakter

61 zss
29 750

23 s26
40 000

801 803

517 813

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

37

'16

Hbt Socialdcmolcater Sverige

ÅRSBOKSLUT

6(8)

802443-3966

NOTER

ALLMANNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
TillSmpade redovisningsprinciper overensstiimmer med ersredovisningslagen och BoH6ringsnimndens allmenna red
Principerna ar ofdrendradejamfort med fdregeende er.

VErderingsprinciper m.m
Tillgingar, avs6ttningar och skulder har vdrderats till anskaffningsvarden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har upptagits till det verkliga vArdet av vad som erhSllits eller kommer att erh6llas. Fdreningen redovisar
darfor inkomst till nominellt vlrde (fakturabelopp) om ersattningen erhSlls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag
96rs f6r lemnade rabatter.

Defnition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Upplysningar

:l&ti
M ed elq nto

till enskilda poster
Arvoderade

let a nstdlldo :

Medlantal arvoderade har varit
LAner, ersaittningor m

2016

2015

2,00

1,00

m

Ldner och ersaftningar

1

2016

2015

031 760

368 788

Pensions-

kostnader
Sociala kostnader
1

Summa

45 400

18 830

324171

113 025

401 331

500 643

Ordfdrande har 90% i arbetstid och 9070 av rikdagsledamoternas arvode. Sekreterare har 90% arbetstid och 70% av
riksdagsledamoternas arvode

Not

2

Eget kapital

Balanserat
Belopp vid erets ingAng

Andam6lsbest Ansamlad vinst

resultat

medel

52157

s70 000

-72 922

72922

-72 922

Disposit. av foreg.6rs res

151 122

Arets resultat
-20 765

Belopp vid 6rets utging

38

570 000

151 122
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UNDERSKR/FTER

"e4*
Soren Juvas

Mia Sundelin

Forbundsordfcirande

Vice Fdrbundsordfdrande

,Z*h

.?-

Madelaine Vilgren

Bdrje
re

Fd

U*r-l+e

e/
lu

nd

Ekonomiskt ansvarig
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n rlrl'<

a4
Jonas Gu

Ce-\

n

.

nell ledare

lnte

Studieledare

Ail/^&r'4!Wrt
Kempe
Camila

Saleskog

ll

Ledamot

Ledamot

M,W/,

Markus Redman
Ledamot

Ledamot

?^X-'.,tf'f-U.".)
Preben

n-

Widerberg

Valerica Hedman

Ledamot

Ledamot

#+.. s(*
Katina Staf

Annelie Sc
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Ledamot

4
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GrantThornton

RE,VI S I ON SB ERATTE,LSE,
Till friremngsstdmman i Hbt-Socialdemokrater Svenge
Org.nr. 802443-3966
Sorn del av en revision enlgt ISA aov?indet jag professionellt orndii'me
och har en professionellt skeptisk instiillniog undcr hela revisionen.
Dcssutom:

Rappott om irsredovisdngen

Uttaland.n
utfiirt

en revision av itsredovisningen fdr
SocialdemoLrater Svenge f6r ir 2016.

Jag har

llbt-

Er iSt rlin upp&tdrir8 har irsredowismngco upprittats i en}ghet mcd
lnredovisningslagen och gcr en i alla viisendiga avsecndetr rattvisande
bild av fitrenmgeos 6"ansi€Ia snillning p€r den 31 december 2016 och
aw dess fnensiella resultat fttr aret enligt
^rsredousnmgsJagen.
Fdrvaltdngsb€reftelsefl iir fdrenlig med ersr€dovisnirgens
dvriga
delar.

tiltyrker d?irfdr att fdreniogsstiirnmao fastsdi.ller resu.ltatr,;ikningen
och balansriikningen.

Jag

Grund t6r

utt.lrnden

Jag har utfdn rcusionen entiSt Intemaional Staodards on Audiong
(ISA) och god rel,rsionssed i Sveige. Mitt aasvar enligt dessa
standarder beskrivs niirrnare i avsnittet "Revisoms ansvr'. Jag iir
oberoendc i fdrhlllande til ftireningea enfu god revisorssed i Sverige
och har i itvrigt tullgio.t mitt ykesetiska msvar cnlgt dessa krrv.
Jag anser att de revisionsbewis jag har inhiimtat ;ir
iindffdlsenlig2 som
fld f<ir miaa utta.landcn.

tillr:icklga och

g

Shralsona an3v!]
Det

?ir stFclsen som har aosvaret fdr att Arsr.{ousningcn upprattas
och att dm ger en rettvisaode bild ernigt lrsredovisoingslag€f,.
Styrdscn ansvarar even fdr den intema koatroll som def, bed6mer:ir
n6dv:iDdig f6r att uppratta en irsredovisning som inte innehelbr ndra
vasendig fela}tighctcr, vare sig dessa beror pA ocgendigheter ellcr pl

feL

Vid upprettandet av &sredovisoiogen arsvara. stvrelsen fdr
bcdd,mningen av f6remrgens fitrmiga att fortsatta verksarnheter Den
upplyser, n:ir sa:ir tiltiimpligt, om fdrhdlandcn som kan paverka
fdmegan att fonsiitta verksamheteo och att anviinda antagander oi:n
fortsaft drift. Antagendet om fonsatt &ift tillii$pas dock inte om
beslut har fattats om att aweckla ve*samhctm.

Revlsoms an3vtt

. identifierar och bedij,rncr ,€ riskema fdr v:isendig felahtigheter i
irsredovisningen, varc sig dessa beror pi oegendtgheta eller pa fel
utfonnar och udtir granskningseeiider bland annat utifrio dessa
risker och inh,if,ta! revisioosbevis som :ir tillr:ickliga och
iindamelsenligr f6r an utgdra en grund fdr mina uialaoden. Risken fit.
att inte uppiicka efl vasend8 felrltighet til fdlid av oegendigheter ?ir
h6ge :if, fdr en viisendig felaktighet som beror pl fel, eftenoo
oegendigheter lan inncfatta agerande i maskopr forfalskning,
avsikdiga uteliimnanden, felaktig information euer esidosnttande av
ifltem kontroll.
. skaffar iag m( en farstielse av den del av frjreningens intema
kontrolt som har betydelse ftj( nin .eyiiioo fdr att utforma
granskningsitgiider som it liimpliga med hiinsln til
omsdindEhetema, mm lIlte fdr att utta.la mig om cffektivitetef, i den
intema kontrollen.
' utv:aderar jag timpligheten i de redovisninsFpflncipcr so,n aoviinds
och ridigheten i styrelscns uppskatmingar i rcdovisningen och
tillhiirande upplysningar.
. dr:ar jag en slutsats om liimpligheten i an styrelscn anv:inder
antagandet om fortsaft drift yid upfrettandet av &sredovisningen. Jag
drar ocksi m slutsats, mcd grund i de inlamtade revisioosbevisen, om
huruvida det 6ons nfuon veseDdig os,ikerhetsfaktot som avset sidaoa
hiindelser eller finhrllanden som kan leda till betydaflde ftivel om
fdredngef,s fdrmiga an fortsatta verksaflhetefl. C)m ,ag &ar
slutsatsefl att det fiflns c'rl vasendig os?&erhetsfaktor, maste jag i
revisionsberiittelsen fista uppmiirksa$heten pa upplysomgama i
trsredovisningen om den vasendiga osi&erhetsfaktom eller, olrr
sedaf,a upplysdngar iir otillriickliga, modi6er] uttalandet om
e.rsredovisningen. Mina slutsatser baseras pl de revisionsbevis som
bh;imtas &am till datumet fdr revisioosber;itt€lsen. Dock kan &amti&
hiindelser eller f&hr.llanden gt ra aa en fdrcoing inte l;iagre kan
fortsatta verksamh€tcfl .
. utviirdemr iag den dvergripande presmtationcfl, stmkturetr o€h
innehillet i irsredovisningen, diiriblaod upplysningama, och om
irsredovisniogen tterger de underligande tmnsaktroncma och
h:indelsema pe eft sett som ger eo rettvisande bild.
Jag meste

Mi,u mel :ir aft uppnl cn rimlig grad av s:&erhet om hrmuda
irsredovisningen som helhet inte innehiller nlgra vnscndig
felaktigheter, vare s( dcssa beror pi oegendigheter cller pi fel och att
liirnna en rcvisionsbecittelse som ionehiller mina uttalandeo. ruml,g
s:ikerhet ;ir en hog grad av s?&erheg men iir ingen grrrnu f6r att en
revision som utfr;rs cntigt ISA och god revisionssed i Svaige altid
kornmer an uppticka en viisendig felaltighet om en sidan 6nns.
Fetalctigheter kan uppstA pa gn:nd av oegendigheter eller fel och anscs
vara vasendiga om de mskilt eller tillsaomans nrnligen k?n fdrv:intas
piverka de ekonomiska beslut som arviindarc fattar med gmod i

irsredovisningen.

411(2)

infomera styrclseo om blrnd annat revrsionens plaaerade

omfatming och ioiktnl,rg saf,rt tidpuoktefl fdr den. Jag m:ste ocksa
informera om betydelsehrlla iakttagelser undcr revisionen, diiribland
de betydande brisrer r dm mtema kontrollm som tag ideouEerar,
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Rapport om andra krav enligt lagar och an&a

fodatmingar

Utlalande
Utdver mif, rcusion av irsredovisninSeo har jag aveo utf6n en
reyision av styrelsms fti'rvaltdng fdr
f& ic 2016.

IIbt

Socizldemokiater Sverige

Jag tillswrker an fdreningsstiirnman be!,lljar styrelsens Iedamtiter

ansva$frihet f6. rdkenskapsarer

Grund t5r

utt.l.nde

Jag ha, utfdrt rcllsionen enlgt god revisionsscd i Sverige. Min arsvar
er igt denna beskrivs niirmare i avsninet "Revisoms ansvar". Jag :ir
oberoende i frnhillandc til fti,renin$,t enlgt god revisorssed i Sveflge
och har i i;vrigt 6 giot min ykesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag aaser an de revrsionsbevis jag Lar iohiimtat iir tilrncHig2 och

:indamehenliga som grund ftir min unalande.

Styrelsens ansvar
Det iir s{relseo som aflsvarar fdr fdnattnhgcn

Ravlsorns an3vl,
Min mi.l betiffande revisionea av fbrvaltntogco, o€h diirmed min
uttalande om ansvalsfrihet, iir att irhiimta reusionsbevt f<ir att mcd
en rimfu grad av si&erhet kunoa beddma om negon styrelseledamot i
negot vasendigt avsemd€ ftietagit n gon etg,ird eler $ort srg skyldig
t l negon fdrsummelse sorn kan fdranlcda crsattningsslg,ldighet mot
fdreningeo.
Rim.lig si&erhct iir cn hdg grad av siikerhet, mcn ingen g"ranti fdr aft
en revision som udtirs enligt god revrsiof,ssed i Sverige altid kommer
aft upptiicka eBiirder clcr fdrsumrn€lser sodr kan fd.ar eda

ersnttiingsskyldighet mot fdredogefl

.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviifldet
jag professionellt omdu,:ne och har en professionellt skcptisl
inst?ilning under hela revisionen. Granskningcn av f<;rvaltningen
gruodar sig ftiimst pa rcvisionen av riikenskapema. Villa
tilkoamandc graflsknif,gsetg:irder som utfdrs basera pa min
gofessionella bedii,mmng Ined utgAngspunkt i risk och viisendighet
Det iorebiir an jag fokuscrar granskningen pd sldana atgiirder,
omraden och fdrhllaodeo som iir viisefldiga fdr verksamheten och
diir avsteg och 6vertridelser skulle ha siirskild betydelse fin
f6reoingens situation. Jag gtu ig€f,olr och pritvar fattade b€slut,
beslutsmdedag, udtagna etgiirder och aodra fdrhtllanden som :ir
releva:eta frir mitt uttalande om ansvarsfrihct.
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