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Protokoll Årsmöte 2022
1. Ordförande förklarar mötet öppnat.

Amanda Axelsson, Ordförande 21/22 förklarade mötet öppnat och utbringade en
skål.

2. Mötesinformation
Amanda gick igenom mötesformalia för mötet.

3. Tid och plats för mötet
Amanda Axelsson berättade att årsmötet utlysts enligt stadgarna att ta plats:
Måndag 16/5 18.00 Gårdingsalen Mattehuset, LTH, Lund.

Mötet beslutade

att mötets tid och plats för utlysts korrekt.

4. Val av mötesordförande
Mötet beslutade

att välja Amanda Axelsson till mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare
Mötet beslutade

att välja Hanna Råhnängen och Vilma Larsson till mötessekreterare.

6. Val av justerare
Mötet beslutade

att välja Ida Björsing och Ellen Andreasson till justerare.

7. Röstlängd
Efter diskussion presenterades ett förslag om att frångå stadgarna och ge alla
närvarande på mötet, både fysiskt och digitalt rösträtt på mötet.

Mötet beslutade

att frångå stadgarna och låta alla närvarande på mötet, både på plats
och digitalt, fick ingå i röstlängden.

8. Adjungeringar
Inga icke-medlemmar närvarade på mötet.

9. Godkännande av föredragningslista
Verksamhetsberättelsen för 2020/2021 inkom som sen handling. Mötet beslutade

att lägga Verksamhetsberättelsen för 2020/2021 i föredragslsitan

En ändring gjord i Ekonomisk kommentar 21/22 sedan handlingarna skickades ut
presenteras. Mötet beslutade

att godkänna ändringen och hantera den uppdaterade versionen.

10. Meddelanden
Amanda meddelade att det var kul att så många var där och engagerade sig!

11. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020/2021
Berättelsen beskrevs kort. Mötet beslutade

att godkänna verksamhetsberättelsen, samt att lägga den till
handlingarna.



12. Ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2020/2021
Framförallt gicks kommentarsdokumentet igenom. Mötet beslutade

att lägga detta till handlingarna.

13. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020/2021
Hanna Nilsson och Maria Gunnarsson var med på zoom och beskrev revisionsberättelsen.
De yrkade att mötet skulle besluta om ansvarsfrihet för styrelsen 20/21. Mötet
beslutade

att revisionsberättelsen skulle godkännas.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2020/2021
En fråga angående vad ansvarsfrihet innebär inkom och revisorerna 20/21 förklarade.
Mötet beslutade därefter

att styrelsen 20/21 får ansvarsfrihet.

15. Preliminär verksamhetsberättelse för läsåret 2021/2022.

Vilma berättade om verksamhetsberättelsen. Ändringar gjordes från 272 till 276
antal medlemmar. Mötet beslutade därefter

att godkänna den preliminära verksamhetsberättelsen.

16. Ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2021/2022
Mötet beslutade

att godkännna den preliminära ekonomiska rapporten.

17. Fastställande av verksamhetsplan för 2022/2023
Vilma gick igenom verksamhetsplanen och yrkande därefter om att stryka punkten
“Verka för införandet av de nya stadgarna, att byta ut halva styrelsen halvårsvis.”
Mötet diskuterade att denna punkt inte fyller något syfte då styrelsen alltid
ska jobba efter föreningens stadgar samt att punkten handlar om en proposition
som ännu inte godkänts. Mötet beslutar

att stryka punkten “Verka för införandet av de nya stadgarna, att byta
ut halva styrelsen halvårsvis.” från verksamhetsplanen.

samt

att godkänna verksamhetsplanen med ändringarna.

18. Propositioner

(a) Proposition angående antalet firmatecknare, andra läsningen.
Mötet diskuterar propositionen och finner den onödig. Maria yrkar på att
att styrka propositionen då tillägget är förvirrande och motsägelsefullt
gentemot nuvarande stadg. Mötet beslutar

att stryka propositionen.

(b) Proposition angående närvaro på FREJAs årsmöte, andra läsningen
Ingen diskussion angående propotionen och mötet väljer att gå till beslut.
Mötet beslutar

att godkänna propositionen.

(c) Proposition angående upplösning och stadgeändring, andra läsningen
Mötet diskuterar att stadgar inte ska kunna förändras för enkelt. I och
med kommande proposition angående terminsmöten istället för ett årsmöte.
Maria yrkar på att bordlägga denna proposition till 18(d) behandlats. mötet
beslutar

att propositionen bordläggs till 18(d) behandlats.
Mötet återgår till punkten. Mötet diskuterar huruvida propositionen angående
upplösning är tydlig nog. Ellen yrkar på att mötet ska rösta genom att-satserna
var och en för sig, mötet godkänner yrkandet. Mötet beslutar



att stryka första attsatsen genom votering.
samt

att godkänna andra attsatsen.
(d) Proposition angående införandet av två terminsmöten

Mötet yrkar att ändra "31 novembertill "30 november".
Ändringsyrkande att endast rösta om ansvarsfrihet, och revisionsberättelse
och verksamhetsberättelse på hösten efter ett helt verksamhetsår, all formalia
på det mötet. Man ska alltid berätta vad som skett under ett verksamhetsår.
Ändra under vårterminsmötet:
Ändra till vice ordförande
- Stryka “styrelsens verksamhetsberättelse”
- Stryka “beslut om ansvarsfrihet”
- Stryka “revisionsberättelse”

Ändra under hösterminsmötet:
- Lägga till “Föregående verksamhetsårs verksamhetsberättelse”
- Lägga till “Föregående verksamhetsårs bokslut”
- Datum för mötet 30e

mötet beslutar
att godkänna propositionen.

(e) Proposition angående ändring av styrelsens sammansättning.
Mötet beslutar

att ta godkänna att punkt 7d samt punkt 7e kan röstas om
tillsammans

samt
att godkänna propositionerna

(f) Proposition angående budgetförslag 22/23
Mötet beslutar

att propositionen godkänns.

19. Motioner
Ändringar/förslag som medlemmar önskar göra i styrdokument eller i verksamheten

20. Val
Meja Cohen Tillberg presenterade att valberedningen bestått av henne, Lovisa
Thorin, Anna Källén, Matilda Froste samt Frida Lundberg. Meja fortsatte med
att berätta om deras arbete med ansökningsprocessen. De eftersöker en stor variation
bland styrelsen för att ge föreningen en bredd där alla ska vara välkomna. Meja
upplyser även om att årets val har haft ett rekordhögt söktryck! Alla kandidater
sökande kandidater har varit väldigt bra.

Sedan gick valprocessen igenom: Personen som kandiderar får, om den vill, berätta
lite om sig själv och svara på frågor från valberedningen och mötet. Sedan går
kandidaten ut och mötet får höra valberedningens nominering. Efter det sker
sluten votering med enkel majoritet.

(a) Ordförande
Valberedningen nominerade Vilma Larsson, som godtog nomineringen.
Mötet beslutade

att välja Vilma Larsson till ordförande för verksamhetsåret
2022/2023.

(b) Kassör
Valberedningen nominerade Rebecka Eldh, som godtog nomineringen.
Mötet beslutade

att välja Rebecka Eldh till kassör för verksamhetsåret 2022/2023.



(c) Styrelseledamöter
Valberedningen nominerade Natalia Bogdanovska, Sophia Stickel, Elin Persson,
Anna Hjalmarsson Flodkvist samt Linn Rydberg till styrelseledamöter för
verksamhetsåret 2022/2023. De godtar alla sina nomineringar.

Hanna Råhnängen yrkar på att rösta igenom alla nominerade i klump. Mötet
godkänner

att rösta igenom de nominerade i klump.
Mötet beslutade

att välja Natalia Bogdanovska, Sophia Stickel, Elin Persson, Anna
Hjalmarsson Flodkvist och Linn Rydberg styrelseledamöter för
verksamhetsåret 2022/2023.

(d) Revisor
Återgår till punkt 4. Val av mötesordförande. Ida Björsing nominerar Roos
Bottema till mötesordförande för punkt 20.d Val av revisor, som godtog nomineringen.
Mötet beslutade

att välja Roos Bottema till mötesordförande för punkt 20.d Val av
revisor.

Valberedningen nominerade Hanna Råhnängen och Amanda Axelsson till revisorer
för verksamhetsåret 2022/2023, som godtog sina nomineringar.
Mötet beslutade

att välja Hanna Råhnängen och Amanda Axelsson till revisorer för
verksamhetsåret 2022/2023

(e) Valberedning

Ingen är nominerad till valberedning för verksamhetsåret 2022/2023 då ingen
sökt posten.
Sofie Wigren nomineras men hon tackar nej.
Tejal Kumra kandiderar.
Ida Björsing och Ellen Andreasson nomineras, de accepterar.
Lisa Fredriksson nomineras och tackar ja.
Tilda Gasslander nomineras och tackar ja.

Mötet beslutar
att välja Sofie Wigren, Tejal Kumra, Ida Björsing, Ellen

Andreasson, Lisa Fredriksson och Tilda Gasslander till
valberedning för verksamhetsåret 2022/2023.

21. Övrigt
Amanda meddelade att den nyinvalda styrelsen skulle stanna kvar efter mötets
avslutande.
Mötet gav styrelsen 21/22 beröm för deras arbete under året.

22. Ordförande förklarar mötet avslutat
Amanda Axelsson förklarade årmötet 2022 avslutat.

Vilma Larsson



Amanda Axelsson
Mötesordförande

Vilma Larsson
Sekreterare

Hanna Råhnängen
Sekreterare

Ellen Andreasson
Justerare

Ida Björsing
JusterareIdabjing

Elleholm



Röstlängd

Kristina Sjöblom, till och med punkt 7c.
Sofie Wigren
Emma Ekberg
Rebecka Eldh
Linn Tufvesson
Tejal Kumra
Emma Åkerman
Hanna Nilsson
Alexandra Pykälistö
Ellie OBrien
Niamh McMullin
Linn Rydberg
Hedda Fregne
Sophia Stickel
Maria Gunnarsson
Tilda Gasslander
Elin Gustafsson
Vilma Larsson
Roos Bottema
Amanda Axelsson
Ellen Andreasson
Ida Björsing
Hanna Råhnängen
Anna Hjalmarsson Flodkvist
Josephine Döberl
Lisa Fredriksson
Meja Tillberg
Maja Svensson
Filippa Svanborg Hedlund
Elin Persson
Lisa Stenlund
Natalia Bogdanovska


