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Kallelse till årsmöte 2020  
 
När: Lördag den 26 september 2020 kl. 10-12  
Var: Digitalt 
Hej alla medlemmar i Emmaus Stockholm,   

Medlemskap och rösträtt  
Emmaus Stockholm är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. På årsmötet har varje 
medlem som har anmält sitt deltagande senast den 5 september (medlemsavgift finns registrerad på 
föreningens konto senast 30 dagar före mötet) yttrande-, förslags och rösträtt.  

Lämna ditt förslag till årsmötet  
Funderar du på att lämna en motion till årsmötet? Skicka gärna 
din färdiga motion till: medlem@emmausstockholm.se senast den 31 juli.  

Nominera till förtroendeuppdrag  
Valberedningen har jobbat under hösten för att ta fram ett förslag till alla förtroendeposter för nästa 
mandatperiod. Föreslå dig själv eller andra kandidater, skicka dina nomineringar 
till valberedningen@emmausstockholm.se senast 28 augusti.  
Vill du nominera kandidater till nästa års valberedning skicka gärna förslag 
till medlem@emmausstockholm.se.   

Årsmöteshandlingar på hemsidan  
Alla handlingar, styrelsens propositioner, medlemsmotioner och svar till motioner, 
valberedningsförslag, etc. kommer att vara tillgängliga den 12 september 
på emmausstockholm.se/medlemsnyheter  

Anmälan:  

Glöm inte att anmäla dig till årsmötet senast den 5 september här   
Vid frågor kontakta: medlem@emmausstockholm.se   

DAGORDNING 2020  
1. Årsmötets öppnande. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 
5. Fastställande av dagordningen samt röstlängd. 
6. Föreningsstyrelsen verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för föreningen. 
7. Revisorernas berättelse. 
8. Fastställande av årsredovisning. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 
10. Rapporter från styrelsen: a) eventuell uteslutning av medlem och b) övriga rapporter 
11. Motioner, med styrelsens yttranden, och förslag. 
12. Fastställa en övergripande verksamhets- och budgetplan för innevarande år. 
13. Beslut om medlemsavgift och fastställande av kriterier för medlemskap. 
14. Val av ordförande. 
15. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter. 
16. Val av auktoriserad revisor. 
17. Val av medlemsrevisor och suppleant. 
18. Val av valberedning samt fastställande av instruktion för valberedningen. 
19. Övriga frågor, vilka inte får vara beslutsärenden. 
20. Årsmötets avslutande. 
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Internrevision: Halvårsrapport!!
År 2019 ! SM protokoll! ! ! nr: 8!
År 2019 ! MM protokoll! ! ! nr: 2!
År 2019! ÅM protokoll! ! ! nr: 2!!
Styrelse!
Emmaus Stockholm Styrelse består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och en suppleant. (En 
vakant). Under året 2019 har styrelsens uppdrag förändrats. Fokus skjuts från ett operativt till mer 
strategiskt arbete. Det operativa ansvaret förflyttas mer till verksamhetsledaren. Då utformningen 
av rollerna är under arbete saknas ett uppdaterat styrande dokument för föreningen Emmaus 
Stockholm under arbetet med internrevisorns halvårsrapport. Under styrelsemöte 8 (19-12-05) 
Antogs ett nytt styrande dokument. Emmaus Stockholms styrelsens stadgar ändras i och med det 
extrainsatta årsmötet den 19 juni 2019. Medlemsmöten, Årsmöten och Styrelsemöten innan 
190619 har granskats mot stadgar antagna 170505. Möten efter 190619 har granskats mot 
stadgar antagna 190619. Under årsmötet och det extrainsatta årsmötet röstades också en 
förändring i stadgarna för medlemskap i föreningen Emmaus Stockholm genom. Denna förändring 
innebär att medlemsmötena upphör efter 190619.!!
Kallelse och protokoll!
Alla möten är protokollförda och mötesprotokollen stämmer bra överens med kallelserna som gått 
ut.!
Medlemsmöten: Underskrift på protokoll på MM 1 saknas på share point.!
Styrelsemöten: Underskrift på protokoll saknas på SM 1 och SM 6: på nätverket och i pärmen. 
Bilagan ”föregående protokoll och balansrapport” saknas från alla möten i pärmen och i underlag 
på nätverket. Jag har förstått att nuvarande policy är att gå tillbaka och titta i pärmen istället för att 
skicka ut per mail. Utöver detta finns det inte en punkt på styrelsemötena om säkerställer hur vida 
mötet blivit utlyst i tid eller ej. Dvs hur lång tid innan mötet kallelsen ska gå ut. Det står inget i 
stadgarna om tidsintervaller mellan kallelse och styrelsemöte, men det kanske kan vara en poäng 
att ha en sådan tidsgräns för att säkra transparens? Tex så infaller styrelsemöte 2 och 
styrelsemöte 3 på samma dag (19-05-29).!
Årsmöten: Inget att kommentera på.!!!
Genomgång av beslutpunkter: Styrelsemötesprotokoll!!
Styrelsemöte 1: 19-01-31!
Anteckningar saknas på punkterna !
§ 5: Fastställande av dagordning!
§10: Inför öppet medlemskap: medlemsenkät!
§11: övriga frågor.!
Kommentar: Dessa bör finnas med i hänsyn till formalia och transparens.!!
Styrelsemöte 4: 19-06-04!
Det har blivit ett sifferfel i dagordningen i kallelsen till styrelsemöte ett. § 8 har blivit §9 och detta 
gör att §9—11 på kallelsen motsvarar §8-10 på mötet.!
Kommentar: Detta är bara en not.!!
§ 6 Resultat av balansrapport per19-04-30!
Kommentar:Delar av resultat- och balansrapport saknas som bilaga i pärmen.!!
Styrelsemöte 6: 19-19-18!!
Närvaro:!
Kommentar: Lista på närvarande vid mötet saknas.!



!
§ 3 Föregående protokoll och balanslista:!
Kommentar:Det är lite svårt att förstå vad beslutet innebär? Jag kan inte hitta någon balanslista 
som följer med från tidigare möten. Jag bifogar en sådan längst ner i dokumentet som jag 
antecknat utifrån MM, SM och ÅM under 2019.!!
§9 Revidering av budget, !
Kommentar: Endast delar av bilagan finns i pärmen.!!
Styrelsemöte 7: 19-11-13!
Mötesprotokoll saknas i pärmen.!!
Styrelsemöte 8: 19-12-05!
§5 : Internrevisorn har inte fått del av feedback och åtgärder från halvårsrevisionen som det står i 
mötesanteckningarna.!!!
Genomgång av beslutspunkter medlemsmötesprotokoll!!
Medlemsmöte 1: 19-03-14!
§ 8: Enkät till medlemmar om öppet medlemskap!
Kommentar: Det finns ingen redovisning av utfallet för enkäten i varken MM, SM eller ÅM och vid 
ÅM 19-05-21 röstas förslaget genom. Vad tyckte medlemmarna i frågan? Här efterfrågas bättre 
transparens.!!
Medlemsmöte 2: 19-05-14!
Bilagorna verksamhetsplan och verksamhetsbudget saknas i pärmen och på Share point.!!!
Genomgång av beslutspunkter årsmötesprotokoll!!
Årsmötet 19-05-21!
Ur stadgarna 17-05-05:!
Ordinarie årsmöte skall behandla: !
val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet !
upprättande av förteckning över närvarande medlemmar !
fråga om kallelsen behörighet skett !
verksamhetsberättelse !
revisionsberättelse !
fastställande av balansräkningen, beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust !
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen !
verksamhetsplan !
budget !
motioner !
val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter samt suppleanter till styrelsen (totalt fem 
ordinarie ledamöter och två suppleanter) !
val av studieorganisatör !
val av auktoriserad revisor och internrevisor samt suppleanter till dessa !
val av PS-representanter och suppleant !
val av representant i Emmaus Sverige  !
val av representant i Emmaus Europa och Emmaus International !
val av valberedning !!
§ 12 c) Val av suppleanter. 
Endast en suppleant har valts och en plats har lämnats vakant. !



Kommentar: Kommer en suppleant till att väljas?!!
§ 12 g, h och i) Val av representater för Emmaus Sverige, Europa och International. !
Dessa positioner har lämnats vakanta!
Kommentar: Kommer dessa att tillsättas, eller finns det ett beslut kring utträde av Emmaus-
organisationen på alla dessa plan som diskuterats?!!!
Extra årsmöte 19-06-19!
§8 Val av internrevisor och valberedning!
Beslut: Att välja Josefina Björk till internrevisor, Josefina utser en suppleant.!
Kommentar: Informationen om att internrevisorn väljer en suppleant har ej delgivits.!!!
Genomgång av verksamhetsplan 2019!!
Butik!
Till år 2020 har vi öppnat minst två och högst fem nya butiker i Storstockholm. Det viktiga är inte 
hur många butiker vi öppnar utan att vi gör det i takt med att insamlingen ökar, så att vi kan behålla 
vår höga återanvändningsgrad  i  Sverige.  Inför  varje  nyöppning  ligger  ett väl övervägt  beslut  
baserat  på  tydlig  analys  och  detaljerad budget.!!!
Kommentar: Hur ligger vi till i processen att öppna minst två, max fem butiker till 2020?!!
Produktion!
Till år 2020 har vi fördubblat vår materiella insamling och fortsätter sortera ett minimum av 40 
procent av de insamlade textilierna och prylarna. I takt med att vi växer behöver vi utveckla nya 
system för produktion, lager och transport och investera i nya arbetsverktyg, maskiner och lastbilar.     !!
Kommentar:Hur går det med att fördubbla insamlingen, och vad har vi vidtagit för åtgärder för att 
öka den? Hur går utvecklingen av lagersystem samt inköp av arbetsverktyg och dyl?!!
Human recourses!
Under 2019 utvecklar vi vår lönepolicy och uppdaterar medarbetarnas avtal. Tjänstemännen lyfts 
ur handels kollektivavtal till förmån till ett mer passande alternativ. Till år 2020 har vi uppnått vårt 
huvudmål att vara den bästa arbetsplatsen i secondhand-branschen. Vi har ett stort  individuellt  
ansvarstagande  bland  våra  medarbetare,  vi  arbetar  med  regelbunden  uppföljning  och  vi  har 
förbättrat den interna kommunikationen så att alla medarbetare känner delaktighet och är 
informerade om vad som händer i organisationens olika delar.  !!
Kommentar: Har ny överenskommelse slutits för tjänstemännen efter att de plockades ur Handels 
kollektivavtal? Vilka åtgärder har vidtagits för att förbättra den interna kommunikationen?!!
Kvalitet!
Till år 2020 har vi uppnått ISO 9001 certifiering. Vi är medlemmar av FRII 
(insamlingsorganisationernas röst och branschorganisation) och följer deras riktlinjer för 
kvalitetssäkring och styrning - för ett transparent, etiskt och tryggt givande.  !!
Kommentar: Hur går det med ISO 9001 certifieringen, samt medlemskap i FRII?!!
Arbetsmiljö !
I nästa steg behöver vi uppnå en större förståelse för de faktorer som skapar en bra fysisk och 
social arbetsmiljö. Det är en förutsättning för att vidta ytterligare förbättringsåtgärder och för att nå 
upp till vårt mål att vara den bästa arbetsplatsen i Second hand-branschen år 2020. !



!
Ett delmål:!
Upprätta en arbetsmiljögrupp med verksamhetsledare, HR-ansvarig samt två 
medarbetarrepresentanter.!!!!
Kommentar: !
Har arbetsmiljögruppen upprättats? Representeras både butik och produktion genom 
medarbetarrepresentanterna i denna grupp?!!
Medlemmar!
Medlems-policyn har gjorts om och öppnats upp för allmänheten. Hur har rekryteringen gått? Hur 
många medlemmar har föreningen idag?!!
Balanslista: !
Uppdrag som givits, som inväntar uppföljning:!
Styrelsemöte 5: 19-06-27 !
-Styrelsen utser ett arbetsutskott bestående av Juan Obregón, Miet Lammens och !
Caroline Nord till att ta fram förslag för medlemsrekrytering.!!
- Vår framtid i Emmaus-rörelsen. Styrelsen utser ett arbetsutskott bestående av Frida Dunger 

Johnsson, Brian Kelly och Miet Lammens för att förbereda underlag till beslut om hur Emmaus 
Stockholms eventuella framtid inom Emmaus-rörelsen ser ut. !!

- ES har fått nya stadgar. Petra och Juan tar fram en lista på organisationer som behöver ha de 
nya stadgarna. Juan lägger upp på Share point.!!

Styrelsemöte 6: 19-09-18!
- Diskussion om huruvida styrelsen ska vara involverad i beslut om löner eller enbart sätta 

lönepolicy. Miet utvecklar punkterna om styrelsens inblandning i lönesättningen. Styrelsen 
godkänner de uppdaterade instruktionerna via mail.!!

- Diskussion om vem som tar beslut om stöd där beslut togs om att styrelsen ansvarar för externt 
stöd till nästa årsmöte. Vid nästa årsmöte utses en komission som tar beslut om stöd!!!
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 Emmaus Stockholm Org nr 802016-9846 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Emmaus Stockholm, org nr 802016-9846 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Emmaus Stockholm för år 2019.  

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift 

Jag vill fästa uppmärksamheten på punkt 5.1 i förvaltningsberättelsen, angående Covid-19-pandemin, 
som anger att det är svårt att veta om åtgärdspaketen från staten kommer att vara tillräckliga för att 
säkra föreningens överlevnad. Det som anges i punkt 5.1 tyder på att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Jag har inte modifierat mitt uttalande på grund av detta. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
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 Emmaus Stockholm Org nr 802016-9846 

 

 

 

 

 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 
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 Emmaus Stockholm Org nr 802016-9846 

 
 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Emmaus Stockholm för år 2019. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Bromma  

 

 

Bengt Larsson 

Auktoriserad revisor 
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Revidering av verksamhetsplan 2019-2020 

 

1. Särskilda omständigheter 2020 

Årsmötet 2019 antog en verksamhetsplan som sträckte sig över två år. 

I början på andra året befann sig föreningen i ett expansivt skede, programgruppen skulle expandera 
sin verksamhet, en ny butik skulle öppnas, och eftersom den sistnämnda inte förväntades att vara 
lönsam första året reviderades budgeten som då slutade på minus 900.000 kr. Vi hade fullt förtroende i 
att vi skulle hämta upp underskottet kommande år. 

I detta läge, mars 2020, sjönk plötsligt försäljningsintäkterna med ca 70 % över en natt. Samtidigt hade 
vi precis skrivit på ett hyresavtal för den nya butiken i Liljeholmsgallerian, vilket innebar betydligt högre 
lokal- och personalkostnader. För att försäkra oss om föreningens överlevnad tvingades styrelsen i det 
läget ta en rad drastiska åtgärder. Nästan omgående tog styrelsen på sig ansvaret för krishanteringen 
och blev för tiden krisen skulle vara operativ igen.  

Följande prioriteringar beslutades om: att omgående minska personalkostnaderna så mycket som 
möjligt, att genomföra en planerad effektivisering av försäljningsverksamheten och att omgående 
verkställa planerna för ett arbetsintegrationsprojekt.  

Där vi innan Corona befann oss i ett expansivt skede på flera fronter hamnade vi nu i en situation där 
det mest handlade om att minska kostnaderna så att de var mera i fas med de minskade intäkterna. 
Tidsbegränsade anställningar avslutades och personal permitterades, i augusti var antalet 
heltidstjänster ungefär hälften av vad det var innan Corona.  

Insamlingen fortsatte under våren och sommaren och gav exportintäkter. Tack vare ett fullt lager med 
prismärkta kläder kunde produktionen stängas ner och personalen omplaceras till butikerna. Även på 
insamlingssidan fick vi mycket hjälp av praktikanter. 

Själva butiksarbetet effektiviserades, där man tidigare mest jobbade med anställd personal 
identifierades en rad arbetsuppgifter som lämpade sig för personer i arbetsträning, och man började 
jobba systematiskt med att skapa en bra miljö för arbetsträning. 

Butiken i Liljeholmsgallerian visade sig vara en lyckad satsning, då gallerian bara tappade 15 % av sina 
kunder under krisen. Försäljningsintäkterna för både butiker tillsammans låg under våren och 
sommaren på ungefär samma nivå som Slussenbutiken 2019. Tack vare effektiviseringen av 
butiksarbetet och uppstarten av en välorganiserad praktikantverksamhet sänktes kostnaderna för 
butikerna till en nivå som var i balans med intäkterna. 

Inför årsmötet kan styrelsen presentera en förening som har en ekonomi som åter är i balans. Den 
senaste resultatrapporten är försiktigt positiv.  Ingen vet hur framtiden ser ut, men det allra viktigaste, 
att Emmaus Stockholm skulle finnas kvar, det har vi med förenade krafter åstadkommit, och vi är redo 
att växa oss större igen så snart ekonomin tillåter.  

Och även om Corona finns kvar och kommer att sätta sina spår på verksamheten framöver också, så gör 
styrelsen den bedömningen att läget för föreningen är så stabil att vi med datum för detta årsmöte 
sätter punkt för perioden där Emmaus Stockholms styrelse har varit operativ som en del av krisplanen.  

 

 

 

 

 

 



2. Revidering budget 

 Budget Plan 
Reviderad 

budget 
 2019 2020 2020  
  (tkr)   före Covid-19 
Intäkter       
försäljning butiker 22244 30000 27855 
försäljning export 1100 1300 1500 
övrig gåvoförsäljning (lager, auktion, loppis) 130 200 214 
insamlade medel/kontant gåva (90 konto) 170 220 50 
projektbidrag 1035 6000 1767 

övriga intäkter 353 450 796 

Summa intäkter: 25032 38170 32182 
        
Kostnader       
lokalkostnader 4075 6000 8756 
ändamål second hand 3446 4680 3523 
rörelsens övriga kostnader 703 834 1332 
ändamål program (inkl personalkostnader) 3200 8502 3976 

övriga lönekostnader 13383 17255 15420 

Summa kostnader: 24807 37271 33007 
        

Budgeterat resultat: 225 899 -825 
 

 

3. Verksamheten idag, hösten 2020  

 

Insamlingen 

Andra organisationer har valt att stänga sina insamlingsbehållare eller sluta ta emot donationer på 
återvinningscentraler eller i sina butiker. Emmaus Stockholm har fortsatt att samla in utan avbrott under 
pandemin. Myrorna valde att stänga sina lådor i bland annat Nacka och Tyresö och Emmaus Stockholm 
fick ta över sammanlagt 10 platser i kommunerna. I juni började Emmaus Stockholm ett nytt samarbete 
med Värmdö kommun för insamling av prylar och kläder vid Ekobacken återvinningscentral. Nu ligger 
Emmaus Stockholm i fas till att samla in drygt 700 ton kläder under 2020, en 50% ökning från 2019. 

 

Produktionen 

Efter att ha varit stängd i 5 månader återöppnade produktionen igen den 1 september på deltid.  

 

 

 

 

 



Försäljningen, original och butikerna 

I och med att coronapandemin har drabbat försäljning även i andra länder har efterfrågan för original 
(osorterade kläder) minskat och värdet gått ned. Emmaus Stockholm har etablerat nya 
samarbetspartners för försäljning av original och lyckats hålla exportverksamheten flyttande. I och med 
högre volym insamlat och mindre volym sorterat har vi sålt ett mycket högre volym som original och 
trots lägre kilopris fått en stor ökning av intäkter.  

Besöksantalet och därmed försäljning i butiken vid Slussen ligger på ca 50% förra årets nivå. I augusti 
låg försäljningen för både Slussen och Liljeholmen något högre än försäljningen från enbart Slussen i 
augusti 2019. Från 14 september ökas öppettider i butiken vid Liljeholmen och vi förväntar då en 
ökning i försäljning.  

 

Programgruppen 

Pågående projekt och samarbeten har prioriterats. Programgruppen vid årsskiftet hade börjat 
expandera (4 heltidstjänster) med syfte att utöka projektverksamheten men på grund av pandemin har 
tillväxtplanerna pausats. Kommunikation och marknadsföring är de delar inom verksamheten som har 
minskat pga. minskad personal (2 heltidstjänster i nuläget).   

Stöd till samarbetspartners hade också pausats eller minimerats i början av pandemin efter det var 
osäkert hur föreningen skulle klara av situationen. Våra partners har haft förståelse och avvaktar 
utvecklingen.  

 

Resultat per 2020-07-31 jmf perioden föregående år 

 

INTÄKTER Jan‐jul 2020 Jan‐jul 2019

Intäkter butikerna 10 613 874 kr          11 374 379 kr     

Försäljing export 1 411 773 kr             832 273 kr           

Insamlade medel 90 konto 263 426 kr                101 300 kr           

övriga nettointäkter 58 409 kr                  183 889 kr           

Summa nettoomsättning 12 347 482 kr          12 491 841 kr     

Projektpengar, nyttjade 282 373 kr                ‐  kr                   

Erhållna statliga bidrag (korttidsarbete) 240 184 kr                ‐  kr                   

Erhållna bidrag & ersättn för personal 498 818 kr                139 156 kr           

Sjuklöneersättning 39 565 kr                  39 kr                     

övriga rörelseintäkter 112 199 kr                2 769 kr               

Summa övriga rörelseintäkter 1 173 139 kr             141 964 kr           

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 13 520 620 kr          12 633 804 kr     

KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter 70 006 kr‐                  103 522 kr‐           

Lokalhyra 3 272 887 kr‐             2 182 040 kr‐       

Lämnade bidrag och stöd 257 657 kr‐                437 528 kr‐           

övriga externa kostnader 2 457 960 kr‐             2 393 707 kr‐       

Summa övriga externa kostnader 5 988 505 kr‐             5 013 276 kr‐       

Personalkostnader, normal arbetsgivaravg 6 992 614 kr‐            

Arbetsgivaravgifter nedsättning  469 956 kr                ‐  kr                   

Summa personalkostnader 6 522 658 kr‐             8 365 139 kr‐       

Summa avskrivningar 429 039 kr‐                280 735 kr‐           

Summa övriga rörelsekostnader 3 818 kr‐                     10 934 kr‐             

Summa finansiella poster 106 kr‐                        6 kr‐                       

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER 13 014 132 kr‐          13 773 612 kr‐     

BERÄKNAT RESULTAT 506 489 kr                1 139 808 kr‐       



Proposition om medlemsavgift 2021 

Styrelsen föreslår till årsmötet att medlemsavgiften för 2021 blir oförändrad, 250 kr för ordinarie 

medlemskap och 100 kr för rabatterat medlemskap. 

Styrelsen föreslår också att årsmötet ger till kommande styrelse mandat att tillfälligt sänka 

medlemsavgiften inom ramen av en kampanj för medlemsrekrytering. 



 
 
Valberedningen föreslår till årsmötet 2020 följande kandidater till styrelsen: 
 
 

Styrelsepost Namn Val  
Ordförande:  Gabi Björsson Nyval på 2 år 
Kassör (väljs ojämna år) Petra Borg Sitter kvar till 2021 
Ordinarie ledamot 1:  Juan Obregon Nyval på 2 år 
Ordinarie ledamot 2:  Jon Bergman Nyval på 2 år 
Ordinarie ledamot 3: (väljs 
ojämna år) 

Satu Holopainen Sitter kvar till 2021 

Suppleant 1: (väljs ojämna 
år) 

Cecilia Rojas Angberg Fyllnadsval på 1 år 

Suppleant 2:  Harumi Kobayashi Nyval på 2 år 
 
För posterna "medlemsrevisor" och "valberedningen" har valberedningen inte hittat 
kandidater att föreslå. 
 
/Julia Finér 
Valberedning 2020 
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