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Årsmötesprotokoll	VT14	
Datum: 2014-03-17 

Plats: Palaestra Hörsal 

§1. Mötet öppnas 
Ordförande förklarade mötet öppnat. 
Hälsar alla välkomna och förklarar den röstprocess vi kommer att använda – acklamation. 

§2. Fastställande av dagordning 
Godkännes av årsmötet 

§3. Val av ordförande 
Emma Wikberger förslår Emma Wikberger. 
Godkännes av mötet. 

§4. Val av sekreterare 
Emma Wikberger föreslår Linnea Maurex. 
Godkännes av mötet. 

§5. Val av protokolljusterare 
Emma Wikberger föreslår Mona Olsson och Mihaela Mammos. 
Godkännes av mötet. 

§6. Justering av röstlängd 
59 personer närvarande, 51 har rösträtt. 

§7. Fråga om mötesstadga enligt utlysande 
Mötet utlystes den 19:e februari: detta är enligt stadgarna godkänt. 
Godkännes av årsmötet 

§8. Fråga om icke röstberättigade ska få närvara samt yttra sig. 
Godkännes av mötet. 

§9. Behandling av verksamhetsberättelsen 
Vice ordförande Ricard Forsén informerade om föreningens verksamhet under året som 
gått.  
Anton Karlsson informerade om sampol-utskottets verksamhetsår.  
Jesper Welander informerade om novischutskottets verksamhetsår.  
Cecilia von Déhn informerade om sociala utskottets verksamhetsår.  
Blanche Jarn informerade om tidningsredaktionens verksamhetsår. 



Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening 
2014-03-17 

 

Justerare    Justerare 

 
_____________________   _________________________ 

Mona	Olsson	 Mihaela	Mammos	

2	

Mouna Jakobsson informerade om reseutskottets verksamhetsår.  
Lucas Jones informerade om näringslivsutskottets verksamhetsår.  
Mona Olsson informerade om kommunikationsutskottets verksamhetsår. 
Linnea Maurex informerade om sekreterararbetet under verksamhetsåret. 
Mihaela Mammos informerade om utbildningsutskottets verksamhetsår. 

§10. Behandling av revisionsberättelsen 
Revisor Peder Valind (tillsammans med frånvarande kollega Annika Stenström) 
rekommenderade att styrelsen medges ansvarsfrihet under verksamhetsåret som gått. 
Godkännes av mötet. 

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen under det senaste verksamhetsåret 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet under verksamhetsåret som gått. 

§12. Behandling av motioner 
Nya motioner från årsmötet VT2014 

2014:1 
Författare Mona Olsson presenterar sin motion: 
Att ersätta kommunikationsutskottets ansvariga med två ansvariga, varav båda är fullvärdiga 
styrelsemedlemmar som vardera är ansvariga för respektive kommunikationsutskott. 

Frågor: 
Varför väljs de inte samtidigt? 
Mona Olsson: För att information inte ska gå förlorat 
Inverkan på dagens möte? 
Mona Olsson: Ingen alls, då motionen måste bifallas två möten i rad. 

Innebörd: Införandet av ny 10:e punkt i stadgans 7:e paragrafs 8:e punkt som möjliggör 
ordinarie årsmötes val av ansvarspersonen för digital PR. 

Godkännes av mötet. 

2014:2 
Författare Emma Wikberger och Richard Forsén. Richard Forsén presenterar motionen. 
Att omformulera av början av §2 i LUPEF:s stadgar samt ersättande av paragrafens nästsista ord 
”detta” med  ”LUPEF.” 

Frågor: 
Har styrelsen pratat igenom detta? 
Styrelsen: Ja. 
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Innebörd: Akademiska föreningens (AF:s) medlem är berättigad till medlemskap i LUPEF om 
ej synnerliga skäl mot detta föreligger. 

Godkännes av mötet. 

2014:3 
Författare Richard Forsén presenterar motionen. 
Att omformulera punkterna 8 till 13 i föreningens stadgas § 9. 

Frågor: 
Finns det risk för missförstånd angående vilka månader det rör sig om? 
Jack Senften: Nej, då det per definition rör sig om kalenderår. 
Innebörd: Förtydligande av stadgar. 

Det yrkas på att omformulera motionen till ”… tiden året fram till nästkommande höstmöte” 
till ”… till nästkommande årsmöte” 

Mötet godkänner förändring. 

Mötet godkänner Motion 2014:3 i sin helhet. 

2014:4 
Författare Richard Forsén presenterar motionen. 
Att omformulera punkterna till och med punkt 8 i föreningens stadgas § 7. 

Frågor: 
Vad är fördelen med alfabetisk ordning som är begränsad? 
Jack Senften: Just nu är stadgarna konstruerade så att de punkter som finns ej överskrider 
antal bokstäver i alfabetet, alltså känns den här metoden relevant. 
Är det sannolikt att det tillkommer fler än vad alfabetet räcker till? 
Richard Forsén: Nej. 
Innebörd: Förtydligande av stadgar. 

Godkännes av mötet. 

§13. Valärenden 

Valberedningens representant Jack Senften presenterade valberedningens process. 

• Vice ordförande för nästkommande verksamhetsår (två terminer):  

Valberedningen nominerar Richard Forsén. 
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Inga motkandidater. 

Årsmötet utser Richard Forsén till vice ordförande nästkommande verksamhetsår. 

• Kassör för nästkommande verksamhetsår (två terminer):  

Valberedningen nominerar Oskar Kylvåg. 

Inga motkandidater. 

Årsmötet utser Oskar Kylvåg till kassör nästkommande verksamhetsår. 

• Ansvarig samhällspolitiska utskottet för nästkommande verksamhetsår (två 

terminer):  

Valberedningen nominerar Ronnie Niby. 

1 motkandidat: 

Carl Granklint Rask 

Sluten omröstning. 

Årsmötet utser Carl Granklint Rask till ansvarig samhällspolitiska utskottet 

nästkommande verksamhetsår. 

• Ansvarig reseutskottet för nästkommande verksamhetsår (två terminer):  

Valberedningen nominerar Ellen Gustavsson. 

Inga motkandidater. 

Årsmötet utser Ellen Gustafsson till ansvarig reseutskottet nästkommande 

verksamhetsår. 

• Ansvarig sociala utskottet för nästkommande verksamhetsår (två terminer):  

Valberedningen nominerar Axel Rydén. 

Inga motkandidater. 

Årsmötet utser Axel Rydén till ansvarig sociala utskottet nästkommande 

verksamhetsår. 

• Redaktör Panorama för nästkommande verksamhetsår (två terminer):  

Valberedningen nominerar Alexander Dannerhäll. 

Inga motkandidater. 

Årsmötet utser Alexander Dannerhäll till redaktör Panorama nästkommande 

verksamhetsår. 
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• Revisor för nästkommande verksamhetsår (två terminer): 

Lämnas vakanta av valberedningen. 

Miriam Gillberg och Erik Ranta kandiderar på mötet. 

Årsmötet utser Miriam Gillberg och Erik Ranta till revisorer för nästkommande 

verksamhetsår.  

• Suppleanter för revisor nästkommande verksamhetsår (två terminer): 

Lämnas vakanta av valberedningen. 

Charlotte Nilsson och Martina Husäll kandiderar på mötet. 

Årsmötet utser Charlotte Nilsson och Martina Husäll till suppleanter för 

nästkommande verksamhetsår. 

• Valberedning för nästkommande verksamhetsår (två terminer): 

Lämnas vakanta av valberedningen. 

3 kandidater på mötet: 

Jakob Stockman Burg 

Hampus Åkerstrand  

Emelie Löthman 

Ersättare: 

Charlotte Nilsson 

Fråga om att bryta emot stadgarna: 

I stadgarna står det att vi på årsmötet ska rösta om ordförande för valberedningen på 

mötet. Kan vi istället låta valberedningen göra detta internt? 

Godkännes av mötet. 

Årsmötet utser Jakob Stockman Burg, Hampus Åkerstrand och Emelie Löthman till 

ordinarie valberedning nästkommande verksamhetsår och Charlotte Nilsson till 

ersättare valberedning nästkommande verksamhetsår. 

§14. Justering av röstlängd 
56 personer närvarande, 48 har rösträtt 

§15. Behandling av fyllnadsval 
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• Ansvarig kommunikationsutskottet för nästkommande verksamhetsår (en termin, 

fyllnadsval):  

Valberedningen nominerar Clara Leandersson. 

Inga motkandidater. 

Årsmötet utser Clara Leanderson till ansvarig kommunikationsutskottet 

nästkommande verksamhetsår. 

• Ansvarig näringslivsutskottet för nästkommande verksamhetsår (en termin, 

fyllnadsval) 

Valberedningen nominerar Li von Sydow. 

1 motkandidat: 

Cecilia von Déhn 

Sluten omröstning. 

Årsmötet utser Li von Sydow till ansvarig näringslivsutskottet nästkommande 

verksamhetsår. 

• Ansvarig utbildningsutskottet för nästkommande verksamhetsår (en termin, 

fyllnadsval):  

Valberedningen nominerar Henrietta Flodell. 

1 motkandidat: 

Angelica Kauntz 

Årsmötet utser Henrietta Flodell till ansvarig utbildningsutskottet nästkommande 

verksamhetsår. 

§16. Fastställande av medlemsavgift inför nästkommande verksamhetsår 
170kr för 1 år 
250kr för 3 år 
Mötet bifaller detta förslag 

§17. Övrigt 
Samhällsvetarkårens representant Jack Senften presenterar deras arbete. 
Tacka avgående styrelse 
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§18. Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Justeras, 

Ordförande    Sekreterare 

 
_____________________   _________________________ 

Emma	Wikberger	 Linnea	Maurex	
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