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LUPEF Extra Årsmöte 

Datum:  2015-05-25 

Plats:  Eden sal 230 

 

Bilagor:   1. Röstlängd 

                                  2. Föredragningslista 

                                  3. Revisionsberättelse 

                                  4. Förenklat årsbokslut 140301 – 150228 

                                  5. Proposition angående stadgeändring 

                                  6. Proposition angående inrättande av balgeneral 

 

Närvarande:  Se röstlängd, bilaga 1 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarande mötet öppnat. 

 

§ 2. Val av mötesfunktionärer 

a) Ordförande 

 

Mötet beslutade 

 

att välja Clara Leanderson till mötesordförande 

 

b) Protokollförare 

 

Mötet beslutade 

 

att välja Beata Olsson till protokollförare. 

 

c) Protokolljusterare tillika rösträknare 

 

Mötet beslutade 

 

att välja Ville Trygg och Klara Nilsson Berge till protokolljusterare tillika rösträknare. 
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§ 3. Justering av röstlängd 

 Mötet beslutade 

att justera röstlängden till 20 personer. 

 

§ 4. Fastställande av föredragslista 

Mötet beslutade 

 att godkänna föredragningslista enligt bilaga 2.  

 

§ 5. Mötets stadgeenligt utlysande 

 Mötet beslutade 

att anse mötet stadgeenligt utlyst. 

  

§ 6. Föredragning av revisionsberättelse 

Revisor Miriam Gillberg redogjorde för revisionsberättelsen enligt bilaga 3. Revisorerna vill 

se förbättrade rutiner men yrkade för ansvarsfrihet styrelsen för förutvarande räkenskapsår.  

 

§ 7. Fastställande av resultat- och balansräkning  

Ville Trygg redogjorde för LUPEF:s resultat- och balansräkning. Styrelsen föreslog att mötet 

godkänner resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2014/2015 enligt bilaga 4. 

Mötet beslutade 

att bifalla förslaget. 

  

§ 8. Beslut om årets vinst/förlust. 

Ville Trygg redogjorde för föreningens vinst under räkenskapsåret 2014/2015. LUPEF har 

gjort ett överskott på 1359,23 kr. Styrelsen föreslog att föreningen ska överföra vinsten till 

nästkommande räkenskapsår.  

Mötet beslutade 

att bifalla förslaget.  

 

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för förutvarande räkenskapsår. 

Revisorerna yrkade för ansvarsfrihet för styrelsen för förutvarande räkenskapsår. 
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Mötet beslutade 

att bifalla revisorernas yrkande.  

 

§ 10. Behandling av propositioner 

a) Proposition angående stadgeändring 

 

Ville Trygg föredrog styrelsens proposition. Styrelsen yrkade för att mötet bifaller 

styrelsens proposition enligt bilaga 5.  

 

Mötet beslutade 

 

att bifalla proposition angående stadgeändring.   

 

b) Proposition angående inrättande av balgeneral 

 

Ville Trygg föredrog styrelsens proposition. Styrelsen yrkade för att mötet bifaller 

styrelsens proposition enligt bilaga 6.  

 

Mötet beslutade 

 

att bifalla propositionen angående inrättande av balgeneral.  

 

§ 11. Val av balgeneral 

Valberedningen presenterade sitt förslag till posten som balgeneral, Caroline Hultman.  

Mötet beslutade 

att bifalla valberedningens förslag.  

 

§ 12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 13. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat.  
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Justeras, 

 

 

______________________________ _______________________________ 

Clara Leanderson, Ordförande Klara Nilsson Berge 

 

 

 

______________________________  _______________________________ 

Beata Olsson, Protokollförare  Ville Trygg 


