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För: Styrelsesammanträde, Erikshjälpens Stiftelse 
Dag:  29 mars 2019 
Plats: Gengåvan Second Hand, Lundenvägen 6 i Skövde 
 
 
Närvarande 29 mar: 
Ordinarie ledamöter: Anna Lönn Lundbäck (ordförande), Michael Kihlström, Helena Engqvist (fr o m 
§8§) Tobias Nilsson, Linda Gårdstam, Cecilia Magnusson, Ulrika Erkenborn Rugumayo 
 
Adjungerade: Daniel Grahn (GS), Tomas Jönsson (CFO), Ola Olsson (personalrepresentant) 
 
Vid protokollet: Merit Örebäck 
  
Anmält förhinder: Jonas Sandwall, Annette Sandwall 
 
Delges: Styrelsen, generalsekreteraren, ledningsgruppen, revisorer  
 

 
§ 20 Bokslut och årsredovisning 

 
Under punkten deltog Revisor Leif Göransson, PwC. Han klargjorde att han inte ser några brister i 
hur ekonomin sköts eller i arbetet med bokslut och årsredovisning.  
 
Medskick från revisorn mot bakgrund av övrig rapportering:  

• Det vore önskvärt med en årlig analys och rapportering kring styrelseledamöters 
bisysslor.  

• Rekommenderas att man gör en samlad analys av skatter etc för att kunna ge en bild till 
styrelsen. 

• Det görs ingen fördjupad IT-revision av PwC med ex intrångstester. Revisorn 
rekommenderar att detta ses över.  

 
Styrelsen uppmanade GS att fira tillsammans med kollegor och medarbetare för det fantastiska 
jobb som utförts med årsredovisningen, samt att det tuffa året är över.  
 
Styrelsen ser gärna att det läggs in en notering i årsberättelsen om att alla bilder är godkända ur 
GDPR-synpunkt.  
 
Styrelsen uttrycker en stor tacksamhet till alla dem i organisationen och andra, för det mycket 
fina arbete som utförts och beslutade 

att  fastställa bokslut och förvaltningsberättelse/årsredovisning för 2018. 
att  paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 
§ 21 Styrelsens arbetsordning och uppdaterade instruktioner för generalsekreteraren 
 
Ett samtal fördes om formuleringen att en av personerna i valberedningen måste finnas med i 
styrelsen. 
   
Styrelsen beslutade 
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att  uppdra åt Generalsekreterare att ändra formulering i valberednings instruktioner för 
att inte kräva att en styrelseledamot ska finnas i valberedningen. 

att  godkänna arbetsordning och instruktioner för GS, styrelse och ordförande. 
 

 
§ 22 Valärenden 
 
a) Val av styrelse, ordinarie ledamöter 

 
Följande ledamöter föreslås väljas om på en ny mandatperiod om 2 år: 
Anette Sandwall 
Cecilia Magnusson 
Anna Lönn Lundbäck 
Michael Kihlström  

 
Ordinarie ledamöter som 2018 valdes på 2 år och därmed går in på sitt sista år av 
mandatperioden:  
Ulrika Erkenborn Rugumayo 
Jonas Sandwall  
Linda Gårdstam 
Daniel Skoghäll 
Tobias Nilsson 

 
Helena Engkvists 2-åriga mandatperiod är slut och Helena ställer sig inte till förfogande 
för en ny mandatperiod.  
På hennes plats valdes Henrik Törnqvist, kyrkoherde i Bergsjön, in på 2 år.  
 
Ytterligare fyllnadsval under året kan tillkomma.  
 

b) Val av arbetsutskott (förste och andre vice ordförande) 
 
Av de ordinarie ledamöterna i stiftelsestyrelsen föreslås nedan personer väljas om till 
AU på 1 år:  
Michael Kihlström (vice ordf) 
Daniel Skoghäll (andre vice ordf)  
Anna Lönn Lundbäck (ordf) 
 

c) Val av ordförande 
 
Valberedningen föreslår  
Anna Lönn Lundbäck 
till ordförande för styrelsen 

 
Styrelsen beslutade 

att  besluta enligt valberedningens förslag 
  
 

§ 23 Val av revisorer 
 
Styrelsen beslutade 

att  välja Leif Göransson och Mats Angslycke till ordinarie revisorer. 
att  paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 24 Val av valberedning och dess sammankallande 
 
Styrelsen behöver utse en ny styrelserepresentant till valberedningen i samband med att Helena 
Engkvist avgår från styrelsen. Styrelsen föreslår att välja in Cecilia Hjort Attefall i valberedningen, 
med argumentet att hon väl känner till styrelsen, Erikshjälpens arbete och hjärta. Cecilia har ett 
stort nätverk och styrelsen är eniga om att hon vore rätt person för uppdraget, trots att hon inte 
längre är med i styrelsen. Förslaget är att Cecilia kommer att tillfrågas formellt samt att ändra 
arbetsordningens krav på att någon från styrelsen finns representerad (§29).   

 
Styrelsen beslutade 

att besluta enligt styrelsens förslag   
 
 
§ 25 Val av generella firmatecknare 

 
Styrelsen beslutade 

att välja Anna Lönn Lundbäck, Michael Kihlström, Daniel Skoghäll och Daniel Grahn att 
med två i förening teckna firma för ERIKSHJÄLPEN, Insamlingsstiftelsen Farbror Eriks 
barn- och hjälpverksamhet (Erikshjälpen) 

 
§ 26 Arv och testamenten 

 
Styrelsen beslutade  
 
     att   ge Daniel Grahn, Tomas Jönsson och Lars-Åke Winberg var för sig, eller den de  
   med skriftlig fullmakt sätter i sitt ställe, rätt att företräda stiftelsen i alla  
  ärenden gällande arv och testamenten. I bemyndigandet ingår bland annat att  
 för stiftelsens räkning att  
 

• godkänna bouppteckning, testamente och arvskifte  
• lämna tillstånd till uttagande av dödsbos i bank innestående medel  
• uppbära och utkvittera stiftelsen tillkommande arvsmedel  
• godkänna försäljning av fast och lös egendom tillhörande dödsbo i vilket stiftelsen är    
   hel- eller delägare  
• efter lagakraftvunnet arvskifte försälja erhållen fast och lös egendom samt uppbära  
   och utkvittera stiftelsen därvid tillkommande köpeskilling.  
• föra stiftelsens talan inför domstolar och myndigheter. 

 
 

§ 27 Bank-, fond- och depåkonton 
 
Styrelsen beslutade  
 
att   generalsekreterare och ordförande, två i förening, ska ha rätt att ge fullmakt till 

anställda, två i förening, att få behörigheter till konton och värdedepåer samt att 
mottaga och kvittera de penningmedel, värdehandlingar och annat varöver 
Erikshjälpen hos post, bank eller motsvarande förfogar. Denna fullmakt gäller dock 
inte transaktioner med SMR/Sida-medel (konto: 24427152-4, Swedbank). Se § 29, 
Transaktioner med SMR/Sida-medel. 
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§ 28 Transaktioner med SMR-medel 

 
Styrelsen beslutade  
 
att  ge Anne Tullberg, Martina Viberg, Tomas Jönsson, Lars-Åke Winberg  
  tillsammans med Peter Toftgård, Roland Nissfolk eller Anna-Carin Andersson  
  med två i förening (krav på kontrasignering), rätt att teckna firma för likvida  
  medel gällande Svenska Missionsrådet och Sida (konto: 24427152-4,  
  Swedbank). 
att  ge Programchef Peter Toftgård och Controller AnnaCarin Andersson rätt att  

rekvirera medel från institutionella givare, inklusive SMR och Radiohjälpen. 
 
 

§ 29 Avtal och löpande ärenden 
 

Styrelsen beslutade 
att   Daniel Grahn, i egenskap av generalsekreterare har rätt att teckna firma för  
  Erikshjälpen vid ingående av avtal och i löpande ärenden. Detaljerade  
  instruktioner och riktlinjer för generalsekreterarens vidaredelegation finns i  
  Erikshjälpens arbets- och beslutsordning som fastställs av styrelsen varje år. 
 

§ 30 Rekvirering av medel fr institutionella givare  
 
Styrelsen beslutade  
 
att  ge Programchef Peter Toftgård och Controller AnnaCarin Andersson rätt att  

rekvirera medel från institutionella givare, inklusive SMR och Radiohjälpen. 
 

 
§ 31 Ordförande och ställföreträdande ordförande i styrelsen för den ideella föreningen 

Erikshjälpen Second Hand 
 

Styrelsen beslutade 
att  utse Stiftelsens generalsekreterare Daniel Grahn till ordförande i ESH. En ev 

ställföreträdare utses i ett senare skede. 
 
 

§ 32 Sammankallande i valberedningen för Erikshjälpen Second Hand  
 

Styrelsen beslutade 
att  utse Ewa Bylander till sammankallande i valberedningen för Erikshjälpen Second Hand. 

 
   

§ 33 Erikshjälpens företrädare till styrelsen för Human Bridge 
 

Styrelsen beslutade 
att  nominera Daniel Grahn, Peter Toftgård och Bengt Swerlander till styrelsen för Human 

Bridge. 

 

 


