
BARNETS BÄSTA 
Ideell förening för främjandet av det hjärtskärande behovet av sakliga, opartiska och rättssäkra 

utredningar av barn, utförda av Familjerätten och Socialtjänsten, med flera. 

PROTOKOLL FÖR KONSTITUERANDE ÅRSMÖTE 
17 FEBRUARI 2015 
§ 1 Mötets öppnande 

Erik Philipson, initiativtagare till ideella föreningen Barnets bästa, hälsade alla välkomna och öppnade 

mötet, lördagen den 15 januari 20 1 5. 

§ 3 Val av mötets ordförande, sekreterare och justerare 

Till mötesordförande Valdes Erik Philipson, till årsmötessekreterare valdes Renée Brosow och till 

justeringsperson valdes Niklas Rudemo. 

§ 2 Möteshandlingar och röstlängd 

Mötesordförande kunde konstatera att alla närvarande hade fått förslag till agenda, förslag till stadgar, 

förslag till medlemmar (alla kallade och nu närvarande) samt förslag till ledamöter. 

Förteckning över förslag till medlemmar beslutades om som röstlängd. 

§ 3 Agenda 
Mötet godkände agendan. 

§ 4 Beslut om föreningens bildande: 
Mötesordförande inledde med att sammanfattande återge olika diskussioner som han och 

medlemmar fört kring det allvarliga, upprörande och livslångt negativa konsekvenser som de tyvärr 

alldeles för ofta osakliga, partiska och rättsosäkra utredningar av barn och unga som utförs av 

huvudsakligen Familjerätter och Socialtjänsten, som för vårdnadstvister eller omhändertagande av 

barn enligt lagen om vård av unga. 

Efter detta följde diskussion. 

BESLUT (enhälligt): Att bilda firma: 
BARNETS BÄSTA - ideell förening för främjandet av sakliga, opartiska och rättssäkra 

utredningar av barn utförda av Familjerätt och Socialtjänst. 

§ 5 Stadgar 
Initiativtagare tillika mötesordförande Erik Philipson presenterade och gick igenom förslaget till 

stadgar, varefter de diskuterades, samt några mindre ändringar infördes 

BESLUT (enhälligt): Att anta stadgar: 

- 	Se bilaga. 

§ 6 Medlemskap och medlemsavgift: 

1 och med syftet med föreningen - vilket är att genom en initierad och seriös kompetens kring 

utredningsmetodik, samt kompetens om att presentera denna information huvudsakligen genom 

redaktionellt arbete på en webbsajt - så diskuterades medlemskapets syfte och dess avgift. 

Mötets gemensamma uppfattning var: 

• Initialt och för förmodad lång tid framöver kommer föreningens arbete att ske ideellt (långt 

senare finns kanske möjlighet att arvodera någon mindre del av arbetet). 
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Istället för ett finansiellt bidrag som medlemsavgift, är bidraget istället medlemmarnas 

kompetens som är det väsentliga bidraget. En kompetens som i grunden är seriös, likväl etisk 

och utifrån en gedigen kompetens. En kompetens som säkerställer en väl sammanhållen kedja 

från spridda detaljer - kanske svåra att överblicka - som ska sammanfattas och genomlysas 

med kritisk utredningsmetodik, samt lyftas fram och presenteras på ett initierat, seriöst likväl 

slagkraftigt sätt. Det är viktigt att den information föreningen kommer ta fram och framföra 

kommer hålla för en kritisk granskning. 

Dessutom en kompetens som innebär att de aktiva och de mindre aktiva medlemmarna kan 

samarbeta väl. Detta eftersom allt arbete sker ideellt och ihop om att kunna främja sakliga, 

opartiska och rättssäkra utredningar, så får inte medlemmars lust, drivkraft och 

genomförande försvinna. 

Människor som vill bli medlemmar bedöms utifrån dessa kriterier. Vi räknar istället med att få 

många stödjare eller liknande, som hur man i Facebook kan följa en persons registrerade 

händelser, samt uppmana till stöd för föreningen genom att sprida information och stödja 

den. 

BESLUT (enhälligt): 
Att medlemsavgiften är 100 kronor per kalenderår. 

§ 7 Val av styrelse och roller 
BESLUT (enhälligt): Mötet utsåg 

• Erik Philipson till föreningens ordförande, ansvarig utgivare, redaktör samt kassör (det 

är en liten förening) 

• Björn Mogensen till sekreterare och att tillsammans med mötesordförande bilda styrelse. 

• Björn Mogensen till valberedning tillsammans med mötesordförande - enligt stadgarna. 

• Renée Brosow till att justeringsperson för årsmötesprotokoll, utdrag ur årsmötesprotokoll 

samt utsedd bevittning och intygande för ansökningar om organisationsnummer, 

plusgiro/bankgiro, utgivningsbevis, med mera 

• Firmatecknare (enligt stadgarna): 

o Ordförande Erik Philipson, 590609-9378, Sporrvägen 8, 177 59 Järfälla, telefon 0707 

- 90 60 40, e-postadress erik@philipson.biz 

§ 8 Val av revisorer: 
BESLUT (enhälligt): Mötet utsåg 

• Niklas Rudemo till revisor. 

§ 9 Val av valberedning: 

BESLUT (enhälligt): Mötet utsåg 

• Mikael Dahlgren till valberedning tillsammans med mötesordförande - enligt stadgarna. 

§ lO Föreningens verksamhet 

Första uppgifter nu är 

• Att registrera föreningen hos Skatteverket för att få ett organisationsnummer 

• Att ansöka om utgivningsbevis 

• Att ansöka om domännamn - www.barnetsbasta.org  

• Att ta fram informationsunderlaget 

Årsmötesprotokoll 	 17 February 2015 	 sida 2(3) 
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Att skapa webbsajten 
Att skapa en undersajt på Facebook 
Att påbörja eventuell offentliga möten för föreningens syfte. 

§ I l Övriga frågor 

Inga övriga frågor diskuterades. 

§ 12 Mötets avslutande 

Mötesordförande och nu tillika föreningsordförande Erik Philipson förklarade mötet avslutat. 

Tisda en 17 februari 2015 i Jakobsberg 

Re ee Brosow, arsmotessekreterare 

Att protokollet stämmer intygar 

En Phip 1i 'son mötesordföran e iklas Rudemo, justeringsperson 

Årsmötesprotokoll 	 17 February 2015 	 sida 3(3) 


