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CIVIL RIGHTS DEFENDERS ÅRSMÖTE 

Datum: 28 maj 2020 

Tid:  17.00 – 18.00 

Plats:  Online från Sergels torg 12, 12 vån 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Öppnande av mötet – Ordförande Benedicte Berner 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

3. Upprättande och fastställande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av två personer att justera årsmötets protokoll 

6. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 

7. Styrelsens arbete under 2019 

8. Föredragning av verksamhetsberättelse samt behandling av styrelsens årsredovisning 

verksamhetsåret 2019 – Executive Director Anders Pettersson and CFO Karin Anckers 

9. Föredragning av revisorns berättelse för samma tid 

10. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av tillgängliga vinstmedel, alt 

behandling av förlust 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Fastställande av antalet ledamöter samt val av styrelseledamöter 

13. Val av revisorer 

14. Val av valberedning 

15. Behandling av proposition från styrelsen om ändringar av stadgar (bilaga 2) 

16. Behandling av motioner 

17. Övriga ärenden 

18. Årsmötet avslutas 

Efter den Årsmötet görs en kort paus varefter människorättsförsvararen Carlos D. Briceño 

från Venezolanska partnerorganisationen Defiende Venezuela berättar om sitt arbete. 

Presentationen tar cirka 15 minuter och medlemmar får möjlighet att ställa frågor via chatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

Carlos D. Briceño is a Venezuelan lawyer based in Caracas, but at this 
moment on a temporary re-location grant in Bogota provided by the Civil 
Rights Defenders Emergency Fund. He works for a Venezuelan human 
rights organisation called Defiende Venezuela. He has a master 
in International Criminal Law, Venezuelan and is a teacher and 
researcher in the areas of criminal law, international criminal law, 
international humanitarian law and transitional justice. He currently 
works as Coordinator of a Defiende Venezuela initiative called 
"Observatory of Crimes Against Humanity". He leads a team 
that investigates massive human rights violations. The mission of 
Defiende Venezuela is the defense and promotion of human rights in the 
country. Its website is: wwww.defiendevenezuela.org. In social media as: 
@defiendeve 

https://www.defiendevenezuela.org/


  

 

 

 

   
 

BILAGA 1 – PROMEMORIA ANGÅENDE ÄNDRINGAR I STADGAR: 

Stockholm 2020-04-24 

PROPOSED CHANGES OF CRD STATUTES 

The board proposes to the Annual Meeting changes to the Civil Rights Defenders Statutes. 

The reasons for these changes are to: 

1. Take steps to increase our governance and risk management to, for example, prevent 

a hostile take-over of the organisation by actors who do not share the organisation 

core values; 

2. Clarify that documents for the annual meeting do not have to be sent out but can be 

held available on the organisations website and; 

3. Ensure that the description of Civil Rights Defenders purpose and ways of working is 

correct and in line with to current practices. Auditors have previously suggested that 

the organisation’s engagement and activities in Sweden should be described in the 

statutes. 

The proposed changes (in bold for change 1, 2 and 3) are as follows: 

CHANGE 1 CURRENT TEXT SUGGESTED TEXT 

Regulations to voting powers 

for individual membership   

(Statues  § 8, section 2) 

För yttrande- och rösträtt vid 

årsmötet fordras att 

medlemmen för innevarande 

eller föregående år erlagt av 

styrelsen fastställd 

medlemsavgift om sådan 

fastställts under denna period. 

Styrelseledamöter har inte 

rösträtt i fråga om 

styrelseledamöternas 

ansvarsfrihet. 

För yttrande- och rösträtt vid 

årsmötet fordras att 

medlemmen för innevarande 

eller föregående år erlagt av 

styrelsen fastställd 

medlemsavgift om sådan 

fastställts under denna period 

och att medlemskapet varat 

under minst ett år. 

Styrelseledamöter har inte 

rösträtt i fråga om 

styrelseledamöternas 

ansvarsfrihet.  

 

CHANGE 2 CURRENT TEXT SUGGESTED TEXT 

Clarification that documents for 

the Annual Meeting do not have 

to be sent out but can 

alternatively be held available 

on the website  

  

(Statutes § 6, section 1) 

Årsmöte skall hållas senast 31 

maj på tid och plats som 

styrelsen bestämmer. 

Eventuella motioner skall vara 

organisationen tillhanda senast 

15 januari. Kallelse till årsmöte 

skall av styrelsen utsändas till 

medlemmarna senast 14 dagar 

före årsmötet. Till kallelsen skall 

följande handlingar bifogas:  

Årsmöte skall hållas senast 31 

maj på tid och plats som 

styrelsen bestämmer. 

Eventuella motioner skall vara 

organisationen tillhanda senast 

15 januari. Kallelse till årsmöte 

skall av styrelsen utsändas till 

medlemmarna senast 14 dagar 

före årsmötet. Till kallelsen skall 

följande handlingar bifogas 

eller hållas tillgängliga på 

organisationens hemsida: 

 

 



  

 

 

 

   
 

CHANGE 3 CURRENT TEXT SUGGESTED TEXT 

Revisions to the text describing 

the purpose (ändamålet) of Civil 

Rights Defenders 

(Statues § 1) 

  

1 § Ändamål 

Civil Rights Defenders är en 

politiskt och religiöst obunden 

icke-statlig organisation. 

Organisationens ändamål är att 

verka för efterlevnaden av 

grundläggande medborgerliga 

och politiska rättigheter och 

friheter i enlighet med det så 

kallade Helsingforsdokumentet 

från 1975 och andra 

internationella 

överenskommelser om de 

mänskliga rättigheterna. 

 

1 § Ändamål  

Civil Rights Defenders är en 

politiskt och religiöst obunden 

icke-statlig organisation. 

Organisationens ändamål är att 

försvara människors 

medborgerliga och politiska 

rättigheter i enlighet med det så 

kallade Helsingforsdokumentet 

från 1975, FN:s konvention 

om medborgerliga och 

politiska rättigheter (ICCPR) 

och andra internationella 

överenskommelser om de 

mänskliga rättigheterna samt 

att stärka 

människorättsförsvarare som 

arbetar lokalt eller regionalt.  

Organisationen är aktiv i 

Sverige och internationellt. 
 

CHANGE 4 CURRENT TEXT SUGGESTED TEXT 

Revisions to the text describing 

Civil Rights Defenders ways of 

working  

(Statues § 2) 

2 § Arbetsmetoder 

Civil Rights Defenders:   

• samlar in fakta som är 

relevanta för 

organisationens ändamål,   

• främjar antagandet och 

efterlevnaden av nationella 

och internationella normer 

som syftar till att stärka de 

mänskliga rättigheterna,   

• rapporterar och offentliggör 

allvarliga kränkningar av de 

medborgerliga och politiska 

rättigheterna samt 

förhållanden som kan leda 

till sådana kränkningar,   

• söker samarbete med och 

stöder individer och 

organisationer som arbetar 

för de mänskliga 

rättigheterna,   

• uppmärksammar och 

skapar debatt kring frågor 

som är relaterade till de 

mänskliga rättigheterna, 

samt tar i övrigt de initiativ 

som är ägnade att främja 

organisationens ändamål. 

2 § Arbetsmetoder  

1.Granskning och 

ansvarsutkrävande  

Civil Rights Defenders granskar 

staten och andra makthavare 

samt utkräver ansvar när 

lagstiftningen eller dess 

tillämpning står i strid med de 

medborgerliga och politiska 

rättigheterna. Organisationen 

granskar lagar, lagförslag och 

myndighetsutövning samt driver 

rättsprocesser mot stater och 

andra makthavare som kränker 

människors rättigheter.   

 2.Opinion och påverkan  

Civil Rights Defenders driver 

förändring och påverkar stater, 

makthavare och den allmänna 

opinionen genom att driva 

debatt och kampanjer samt 

belysa viktiga frågor i media, 

seminarier och rapporter.  

  

3.Stöd och utbildning  

Civil Rights Defenders 

samarbetar med och stärker 

människorättsförsvarare som 

arbetar lokalt och regionalt. 

Genom säkerhetsstöd, 



  

 

 

 

   
 

akutstöd, utbildning och annan 

kompetensutveckling, 

finansiering och innovation 

bidrar organisationen till ökad 

förmåga och kapacitet att driva 

förändringsarbete. Civil Rights 

Defenders skapar också 

förutsättningar för lokala 

människorättsförsvarare att i 

trygghet mötas och utbyta 

erfarenheter för att stärka och 

inspirera varandra. 
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