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1. Mötets öppnande  
Karolina Boyoli förklarar mötet öppnat klockan 18.05 den 8 oktober 2019. 
 
2.Val av mötesfunktionärer:  
 

a. mötesordförande;  
Mötet föreslår Sara Thiringer som mötesordförande. 
Mötet beslutar att välja Sara Thiringer som mötesordförande. 
 

b. protokollförare;  
Mötet föreslår Kristina Måsbäck som mötessekreterare. 
Mötet beslutar att välja Kristina Måsbäck som mötessekreterare. 
 

c. två protokolljusterare tillika rösträknare; 
Mötet föreslår Thea Sandin och Ingrid Stengard-Olsson som protokolljusterare 
tillika rösträknare. 
Mötet beslutar att välja Thea Sandin och Ingrid Stengard-Olsson 
protokolljusterare tillika rösträknare. 
 

  
3. Justering av röstlängd 
 
Mötespresidiet föreslår att fastslå röstlängden till 62 stycken. 
Mötet beslutar att fastslå röstlängden till 62 stycken. 
 
4. Fastställande av föredragningslista 
 
Mötespresidiet föreslår att fastslå föredragningslistan till det utskickade förslaget. 
Mötet beslutar att fastslå föredragningslistan i enlighet med det utskickade förslaget.  
 
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
 
Karolina Boyoli informerar om att mötet utlystes via föreningens månadsbrev som skickades 
ut via email den 2 september och via Facebook den 4 september. Enligt stadgan ska mötet 
utlysas senast 4 veckor innan mötet. 
Mötet beslutar att anse höstmötet stadgeenligt kallat.  
 
6. Fastslående av valprocedur 
 
Sara Thiringer föreslår valproceduren. 
Mötet beslutar att fastslå valproceduren enligt förslaget.   
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7. Stadgeenliga val för tiden fram till nästkommande ordinarie höstmöte:  
 

a. ordförande;  
Valberedningen föreslår Malin Ridström som ordförande. 
Mötet beslutar att välja Malin Ridström som ordförande 

 
Röstlängden justeras till 62 stycken.  
 

b. sekreterare;  
Valberedningen föreslår Ellen Green som sekreterare. 
Mötet beslutar att välja Ellen Green som sekreterare. 

 
c. novischansvarig;  
Valberedningen föreslår Sara Forghani Eklund som novischansvarig.  
Mötet beslutar att välja Sara Forghani Eklund som novischansvarig.   
 
d. utbildningsansvarig;  
Valberedningen föreslår Felicia Forsberg som utbildningsansvarig. 
Mötet beslutar att välja Felicia Forsberg som utbildningsansvarig. 
 
e. näringslivsansvarig 
Valberedningen föreslår Malte Meuller som näringslivsansvarig. 
Mötet beslutar att välja Malte Meuller som näringslivsansvarig.  
 
f. kommunikationsansvarig 
Valberedningen föreslår Klara Gustavsson som kommunikationsansvarig. 
Mötet beslutar att välja Klara Gustavsson som kommunikationsansvarig. 

 
8. Fyllnadsval för tiden fram till nästkommande föreningsmöte.  
 

a. valberedningssuppleant;  
Valberedningen har ingen att föreslå till positionen. Posten förblir därmed vakant.   
   
b. revisorssuppleant;  
Valberedningen föreslår Simon Månsson som revisorssuppleant.  
Mötet beslutar att inte tillsätta en revisorssuppleant.  

 
9. Val av två faddergeneraler för novischperioden VT 2020. 
 
Henrietta Kullerborn väljs som rösträknare istället för Thea Sandin. 

 
Valberedningen föreslår Oskar Andreasson som faddergeneral. På grund av sent 
avhopp finns inget förslag från valberedningen på den andra positionen som 
faddergeneral. Thea Sandin kandiderar som faddergeneral på mötet.  
Mötet beslutar att välja Oskar Andreasson och Thea Sandin som 
faddergeneraler. 
  

Röstlängden justeras till 39 stycken.  
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10. Behandling av propositioner. 
 

a. Reglemente;  
Styrelsen, genom Karolina Boyoli och Charlie Nilsson, presenterar reglementet och 
föreslår att mötet godtar reglementet i sin helhet.   
 
Niklas Ljunglöf yrkar att under stycke 22 paragraf 23 tillägga punkten: 

”Den eller de som har representerat LUPEF i Samhällsvetarkåren är ansvariga 
att återrapportera till varje föreningsmöte om vilka frågor som de har drivit i 
kåren sedan senaste föreningsmöte.”  

 
Viktor Sundt yrkar på att stryka hela stycke 22 ”Instruktion för delegation till 
Samhällsvetarkårens fullmäktige” ur reglementet.  
 
Mötet beslutar att avslå Viktor Sundts yrkande. 
 
Mötet beslutar att godta Niklas Ljunglöf yrkande. 
 
Mötet beslutar att anta reglementet med gjorda ändringar.    
 
 
b. Åsiktsprogram;  
Styrelsen, genom Karolina Boyoli och Charlie Nilsson, presenterar åsiktprogrammet 
och föreslår att mötet godtar åsiktsprogrammet i sin helhet.  
 
Viktor Sundt yrkar 

 ”att uppdra åt styrelsen att genomföra en dialogprocess med medlemmarna om 
åsiktsprogrammet. Dialogprocessen ska syfta till att informera om programmets 
punkter, hjälpa LUPEF:s ombud att tolka kontexten för programmets punkter 
samt skapa diskussion om programmet inför nästkommande föreningsmöte.” 
 

Mötet beslutar att godta Viktor Sundts yrkande. 
 
Mötet beslutar att anta åsiktsprogrammet i sin helhet.    
 

11. Behandling av övriga frågor. 
 
Inga övriga frågor.  
 
Karolina Boyoli förklarar mötet avslutat klockan 21.21 
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Justeras,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________                                        _____________________ 
Kristina Måsbäck, mötessekreterare                                                 Sara Thiringer, mötesordförande 
 
 
 
 
 
_____________________                                           _____________________ 
                Thea Sandin, justerare                                                        Ingrid Stengard-Olsson, justerare               


