
 
Barnverkets årsmötesprotokoll den 19.4 2021 
Mötet hölls digitalt.  

§1 Mötets öppnande. Gunilla Niss välkomnade mötesdeltagarna. 

§2 Till mötesordförande valdes Åsa Wheelock.  

§3 Till mötessekreterare valdes Gunilla Niss. 

§4 Dagordningen godkändes. 

§5 Mötet har stadgeenligt utlysts.  

§6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare: Mari Wingård och Helena Lindfors. 

§7 Upprättande av röstlängd: 15 personer.  

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse lades till handlingarna med två tillägg.  

1 Ang. vad Kungliga vetenskapsakademin rekommenderar. Det ska stå: Kungliga 
vetenskapsakademin rekommenderar att munskydd används inomhus i allmänna 
lokaler när det ej går att hålla rekommenderat avstånd. 

2 Ett inlägg ska skrivas in ang. den JO-anmälan som Barnverket gjort angående 
bristande barnkonsekvensanalys i samband med ett bostadsbygge. 

§9 Ekonomisk redogörelse av kassör Claes Wester. 

§10 Revisons-berättelsen lades till handlingarna.  

§11 Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.  

§12 Verksamhetsplan och budget för kommande år:  

Claes Wester redovisade för kommande års budget. Monica Wester redovisade för 
verksamhetsplanen:  
Övergripande MÅL och verksamhetsplan 
Barnverkets mål är att arbeta för att alla skolverksamheter ska ha en trygg, säker och 
hälsofrämjande miljö för barns och ungas utveckling och hälsa samt lärande och 
prestation. Detta utifrån hela barnet; fysiskt och psykiskt och utifrån att barn har 
kropp, sinnen och en känslig hjärna i stark utveckling. Detta förutsätter verksamheter 
som har ett barn- och elevhälsoperspektiv.   

• På alla nivåer och i alla sammanhang sprida kunskap om det växande barnets 
behov.   

• Påverka att samtliga riksdagspartier inför valet 2022 lyfter frågan om barnens 
arbetsmiljö samt åtgärdar systemfelet: förebyggande riskbedömningar saknas 
utifrån ett barnhälsoperspektiv.   
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• ”Barnens arbetsmiljölag - från förskola till gymnasium”   
Vad det växande barnet med en känslig hjärna och kropp behöver för optimal 
utveckling, hälsa och skydd samt lärande och prestation i skolväsendets 
verksamheter.   

• Förtydliga rådande lagrum och lyfta det befintliga lagrummets brister.   
 

§13 Val av ordförande: 
Till ordförande på 1 år valdes Åsa Wheelock, fil dr i toxikologi, docent i experimentell 
lungmedicin, Karolinska Institutet, ledamot i Etikprövningsmyndigheten, Stockholm  
 
§14 Val av övriga ordinarie ledamöter:  
Claes Wester, civilekonom, Stockholm, kassör har ett år kvar.   
Mats Nahlbom, ämneslärare i naturvetenskap, Valdemarsvik (1 år)   
Katarina Reineck, ämneslärare i musik och svenska, Uppsala (1 år)   
Mari Wingård, kognitionsvetare stud, Umeå (1 år)  
                                                                            
Val av suppleanter:   
Gunilla Niss, barnpsykolog, författare, Åkersberga (1 år)   
Ulla Flacke, socionom, Stockholm (1 år)   
Michael Wigge, jurist, Östersund (1 år)   
Kristina Björklund, docent i miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm (1 år)   
Helena Lindfors, förskollärare, dipl. småbarnspedagog, Lund (1 år)   
 
§15 Val av revisor: Elias Haraldsson, Allegretto Revision, Stockholm, (1 år)   

§16 Val av valberedning: Monica Wester och Gunilla Niss.  
 
§17 Gunilla Niss avtackar avgående styrelsemedlemmar: Eva Datta som var med 
och startade Barnverket år 2000, Åse Victorin och Ewa Malmsten. 
 
§18 Inga övriga frågor från deltagarna. 

§19 Mötet avslutas med tack till avgående ordförande Gunilla Niss och välkomnande 
till nya ordföranden Åsa Wheelock.  

Addendum: Övrig fråga angående Ändring av Grundvärderingar hanterades per e-
post korrespondens till samtliga 15 deltagare enligt röstlängd, varav samtliga 15 
röstade ja. Enligt stadgar ska Grundvärderingar godkännas under två efterföljande 
Årsmöten. Ändringen måste därför gokännas även vid nästa årsmöte för att bestå. 

Åkersberga den 19.4 2021 

     

 

Gunilla Niss, sekreterare  Åsa Wheelock, ordförande 

 

 

Mari Wingård, justerare   Helena Lindfors, justerare 
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