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Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening

LIIPEF Årsmötesprotokoll

Datum: 20r5-03-26

Plats: Palaestra hörsal

Bilagor: 1. Röstliingd
2. Dagordning
3. Motion VT20l5:1
4. Verksamhetsberiittelse

Närvarande: Se röstlängd, bilaga I

§1. Mötets öppnande

Ordftirande Clara Leanderson ftirklarade mötet öppnat.

§2. FaststäIlande av dagordning

Matet beslutade

att godkäma dagordningen enligt bilaga 2

§3. Val av ordfiirande mötesordfiirande

Mötet beslutade

att välja Clara Leanderson till mötesordftirande.

§4. Val av sekreterare fiir årsmötet

Mötet beslutade

att välja Beata Olsson till sekreterare.

§5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Mötet beslutade

att väIjaAxel Ryd6n och Viggo Kalandaridis till protokolljusterare tillika röstråiknare
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§6. Justering av röstlängd

52 narvarartde varav 50 var röstberättigade.

§7. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet beslutade

att arrse mötet stadgeenligt utlyst.

§8. Behandling av verksamhetsberättelse.

a) Vice ordforande Richard Forsdn redogjorde for verksamhetsåret 201412015. Se bilaga
4.

b) Samtliga utskottsordforanden redogjorde för verksamheten i respektive utskott under
tiden i styrelsen.

§10. Behandling av revisionsberättelse

Revisor Erik Raita redogjorde för räkenskapsåret 2014. Revisorerna Erik Raita och Miriam
Gillberg är efter sin granskning nöjda med bokföringen från det senaste halvåret men på
grund av bristande underlag från VT14. och därmed ett ofullständigt bokslut, ställer sig
revisorerna sig bakom styrelsens forslag att bordlägga ärendet.

Mötet beslutade

att godkänna ft)rslaget om bordläggning.

§11. Behandling av motioner

a) MotionVT20l5:1

Ville Trygg ftiredrog styrelsens motion.

Ändringsyrkande l: Justering i § l8 fran "tredje mari'till "tredje part" .

Mötet beslutade

attbifalla Motion VT2015:1 med skrivet ändringsyrkande
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§12. Valärenden

a) Val av vice ordförande far ncistkommande verksamhetsår
Valberedningen presenterade sitt ftirslag till posten som vice ordftirande, Klara
Nilsson Berge.

Mötet beslutade

att bifalla valberedningens ftirslag.

b) Val av kassör fi)r ncistkommande verksamhetsår
Valberedningen presenterade sitt ft)rslag till posten som kassör, Ville Trygg.

Mötet beslutade

at t bifalla valberedningens ft)rslag.

c) Val av tidningsredahör Jör nristkommande verlcsamhetsår

Valberedningen presenterade sitt ftirslag till posten som tidningsredaktör, Karin Berg.

Matet beslutade

att bifalla valberedningens ftirslag.

d) Val av ansvarigför sociala utskottetJör nristkommande verksamhetsår
Valberedningen presenterade sitt ftirslag till posten som ansvarig ftir sociala utskottet,
Julia Syrdn.

Mötet beslutar

at t bifalla valberedningens förslag.

e) Val av reseansvarigft;r ndstkommande verlcsamhetsår

Valberedningen presenterade sitt ftirslag till posten som reseansvarig, Nicolina
Söderqvist

Mötet beslutade

at t bifalla valberedningens förslag.
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J) Val av ansvarig för samhdllspolitiska utskottet för nristkommande verksamhetsår.
Valberedningen presenterade sitt ftirslag till posten som ansvarig ftr samhällspolitiska
utskottet, Julia Geine.

Mötet beslutade

a t t bifalla valberedningens forsl ag.

g) Val av valberedning samt ersrittare för nristkommande verksamhetsår.
Valberedningens ftrslag presenterade sitt ftirslag till valberedning, Martin Pudaric
(ordftirande), Helle Andresen Pettersson, Li von Sydow.

Julia Syrdn nominerade Gustav Björklund Larsen till ersättare i valberedningen.

Matet beslutade

attbifalla ft)rslagen.

h) Val av revisorer samt två suppleanterfi)r ncistkommande verlcsamhetsår
Valberedningen presenterade sitt ftirslag till revisorer, Erik Raita och Miriam Gillberg.

Klara Nilsson Berge nominerade Christopher Marton till revisorssuppleant.
Christopher Marton nominerade Kajsa Fernström Nåtby till revisorssuppleant.

Mötet beslutade

att bifalla forslagen.

§13. Hantering av fyllnadsval

a) Val av utbtldningsansvarigfi)r ntistkommande termin.
Valberedningens presenterade sitt frrslag till utbildningsansva.rig, Lisa Högkil

Marct beslutade

att bifalla valberedningens ftirslag.

§14. Fastställande av medlemsavgift fiir nästkommande verksamhetsår

170 kr ftir 1 år.

250 kr ftir 3 år.

Mötet beslutade
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at t godkänna nuvarande medlemsavgi ft .

§13. Övrigt

a) Styrelsen ftireslog att utse Jack Senften till hedersledamot enligt §5 i stadgarna.

Mötet beslutade

att bifalla styrel sens ftirslag.

§14. Mötets avslutande

Ordftirande Clara Leanderson ftirklarade mötet avslutat.

Justeras,

Ordforande Sekreterare

Clara Leanderson Beata Olsson

Justerare Justerare

Axel Ryddn Viggo Kalandaridis


