
Protokoll:  Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 
 
Datum:  2011-09-16 -- 2011-09-24 
 
Plats:  Möte via Internet 

http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a 
 

Dagordning: 
 
01. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 
02. Fastställande av dagordning. 
03. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst. 
04. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet. 
05. Kontroll att endast medlemmar ges rösträtt. 
06. Rapport ifrån valförrättare och beslut om valsystemets status. 
07. Fastställande av mötets fortsatta dagordning med ledning av valsystemets status. 
08. Vid ordinarie medlemsmöte ska följande punkter behandlas här: 

08A. Verksamhetsberättelse 
08B. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning 
08C. Framläggande av revisionsberättelse 
 
Dessutom ska det ordinarie medlemsmötet besluta om följande såvida inte valsystemet redan gjort 
det: 
08D. Frågan om ansvarsfrihet för styrelser verksamma under gångna verksamhetsåret. 
08E. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår. 
 

09. Om valsystemet är ur funktion eller under utveckling ska följande punkter behandlas här: 
09A. Val av ordförande 
09B. Val av vice ordförande 
09C. Val av kassör 
09D. Val av sekreterare 
09E. Val av styrelseledamöter 
09F. Val av revisorer och revisors suppleant 
09G. Styrelsens motioner 
09H. Medlemmarnas motioner 
 
10. Om valsystemet fungerar reglementsenligt eller är temporärt ska följande punkter behandlas 
här: 
10A. Tillsättande av styrelseposter som ej tillsatts av valsystemet 
10B. Tillsättande av revisorer och revisors suppleant om detta ej gjorts av valsystemet 
 

11. Övriga frågor. 
 
 



01. Val av mötesordförande och mötessekreterare  
Jonas Liljegren är vald till mötesordförande och mötessekreterare. 
 
02. Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes. 
 
03. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst  
Mötet fanns vara i behörig ordning utlyst. 
 
04. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare  
Fredrik Liljegren och Gil Roitto valdes till justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordförande 
justera protokollet. 
 
05. Kontroll att endast medlemmar ges rösträtt  
Mötesordförande förklarade att kontrollen har gjorts och att denna punkt är avslutad. 
 
06. Rapport ifrån valförrättare   
Valsystemet fanns vara i bruk. 
 
07. Fastställande av mötets fortsatta dagordning  
Mötets fortsatta dagordning fanns vara som följande: 

 
08A. Verksamhetsberättelse 
08B. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning 
08C. Framläggande av revisionsberättelse 
08D. Frågan om ansvarsfrihet för styrelser verksamma under gångna verksamhetsåret 
08E. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 
 
10A1. Val av ordförande 
10A2. Val av vice ordförande 
10A3. Val av kassör 
10A4. Val av sekreterare 
10A5. Val av styrelseledamöter 
10B. Tillsättande av revisorer och revisors suppleant 
 
11. Övriga frågor 

 



08A. Verksamhetsberättelse  
Jonas Liljegren, ordföranden, rapporterar:  
 
År 2010 började med en delegation från Nepal som ville besöka Aktiv Demokrati i Göteborg och som 
även hoppades träffa Demoex och Direktdemokraterna i samma möte. Intensiva diskussioner 
resulterade i att det inte blev något möte. 

Vi valde stavning av partinamnet på valsedeln. Namn samlades in. Hederlighetsavtal utformades och 

skrevs på av personerna på valsedlarna. Behörig företrädare inför valmyndigheten valdes. Beslut om 

köp av valsedlar från valmyndigheten togs. Pamfletter togs fram. Kampsånger skrevs, spelades in och 

lades upp på youtube. 

Diskussioner om valsamverkan med andra partier påbörjades igen, under ledning av Martin 

Gustavsson. Ett antal försök till kontakter med Piratpartiet och Feministiskt initiativ gjordes, utan 

gensvar. 

I maj föreslog Jonas Liljegren att vi skulle ha lokalavdelningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Efter ett par möten i Göteborg anordnade Jonas ett större föredrag om Aktiv Demokrati där flera 

aktiva partimedlemmar medverkade. 

Fler möten hölls i Göteborg med bland andra Mikael Engström från tillit.info och Magnus 

Gustavsson, med diskussioner om att snabbt få fart på partiet och valrörelsen. 

Långa diskussioner om wikis och andra system resulterade slutligen i valet av WordPress som ny 

plattform för webbplatsen. En webbgrupp skapades med befogenhet att ta fram och uppdatera 

webbplatsen.  Innan dess bestod sidan av en handfull statiska html-sidor som enbart kunde ändras av 

webmaster. 

Vi hade en hel del problem med gamla webbhotellet med sidor som inte kunde laddas. Slutligen bytte 

vi till Binero men möttes då av nya problem med tillgänglighet och väntetider. 

Efter långa diskussioner om bloggens innehåll röstades nya riktlinjer fram. Bloggen flyttades till 

partiets egna webbplats och en stor mängd gamla inlägg som inte följde riktlinjerna rensades bort. 

Martin Gustavsson (sedan många år en av de mest aktiva medlemmarna) lämnade partiet och 

kritiserade den nya ledningen. 

Forumen öppnades för omvärlden. Närvaron på facebook stärktes. Texter från den gamla webbplatsen 

lades upp på nytt som bloggposter. 

En massa diskussioner om stadgar, reglemente, omröstningsprocedurer och partierts styrning hölls. 

Till slut fick Magnus Gustavsson nog och startade partiet Tillit tillsammans med Mikael Engström och 

några veteraner från direktdemokratirörelsen. 



En “valstuga” delades med föreningen Cui Bono på järntorget i Göteborg där ett antal broschyrer 

delades ut 

Utbrytargruppen Direktdemokraterna var mycket aktiva under 2010 och drog medlemmar från AD. 

Under hösten ledde förändringarna inom AD att flera medlemmar gick över från Direktdemokraterna 

till AD igen och Direktdemokraterna gick i dvala. 

Efter all dramatik var så slutligen valet 2010 över. De olika direktdemokratiska partierna fick 

tillsammans 109 röster till riksdagen. Av dessa var 76 röster för Aktiv Demokrati. 

Under slutet av 2010 började Fredrik Liljegren att utveckla det valsystemet som sedan döptes till 

GOV. En del testar och utveckling gjordes under hösten. Det skulle dock ta ytterligare några månader 

innan det började likna vad vi idag har på val.aktivdemokrati.se. 

 
08B. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning  
Resultat och balansräkningen för 2010 fastställdes. 
 
08C. Framläggande av revisionsberättelse  
Roger Persson, revisor, lämnar följande Revisionsberättelse: 
 
Undertecknad är revisor för partiet Aktiv Demokrati för verksamhetsåret 2010. Jag har granskat 
kassörens redovisning och har intet att anmärka. Jag anser att verksamhetsåret 2010 är tillbörligt 
redovisat och att redovisningen för 2010 är godkänd. 
 
Hindås 2011-08-29 
Roger Persson 
Revisor 
 
08D. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010. 
 
08E. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår  
Budgeten fastställd för 2012 enligt följande: 
 
Utgifter: 
Kontokostnader: 600 kr. 
Webbkostnader: 1000 kr. 
Inkomster: 
Medlemsavgifter: > 1600 kr (Förutsätter minst 22 betalande medlemmar) 
Donationer: > 0 kr 
 
Övriga utgifter beslutas om löpande med kännedom om överskott i partikassan. 
 



10. Tillsättande av styrelseposter och revisorer  
 
10A1. Val av ordförande 
Till Ordförande valdes Jonas Liljegren 
 
10A2. Val av vice ordförande 
Till Vice ordförande valdes Robert Wensman 
 
10A3. Val av kassör 
Till Kassör valdes Fredrik Liljegren, 19760304-4814 
 
10A4. Val av sekreterare 
Till Sekreterare valdes Hassan Toosi 
 
10A5. Val av styrelseledamöter 
Till Styrelseledamöter valdes Jonas Liljegren, Robert Wensman, Fredrik Liljegren, Hassan Toosi 
 
10B. Tillsättande av revisorer och revisors suppleant 
Till Revisor valdes Roger Persson och Gil Roitto 
Till Revisors-suppleant valdes Lars-Onni Wik 
 
 
11. Övriga frågor  
Inga. Årsmötet avslutades den 24 september 2011 
 
 
 
Jonas Liljegren Fredrik Liljegren Gil Roitto 
 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
Mötes ordförande Justerare  Justerare 
 


