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Protokoll höstmöte 2018 
Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening (LUPEF) 
 
1) Mötets öppnande 
Mötet öppnas av ordförande August Andersson.  
 
2) Val av mötesfunktionärer 
a) Val av mötesordförande 
Mötet föreslår August Andersson till mötesordförande.  
Mötet beslutar att välja August Andersson till mötesordförande.  
 
b) Val av mötessekreterare 
Mötet föreslår Carl-Magnus Öhrström till mötessekreterare.  
Mötet beslutar att välja Carl-Magnus Öhrström till mötessekreterare.  
 
c) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare  
Mötet föreslår Soha Kadim och Johanna Henricsson till protokolljusterare tillika rösträknare.  
Mötet beslutar att välja Soha Kadhim och Johanna Fredricsson till protokolljusterare 
tillika rösträknare. 
 
3) Fastställande av röstlängd 
Rösträknarna föreslår att fastställa röstlängden till 100 personer.  
Mötet beslutar att fastställa röstlängden till 100 personer.  
 
4) Fastställande av dagordning 
Styrelsen föreslår att dagordningen fastställs enligt förslag.  
Mötet beslutar att bifalla den föreslagna dagordningen.  
 
5) Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
Styrelsen genom Charlotta Mohlén föredrar datumet för vilket årsmötet utlystes samt stadgans 
lydelse. Styrelsen föreslår att mötet skall godkänna årsmötet som stadgeenligt utlyst.  
Mötet beslutar att godkänna mötet som stadgeenligt utlyst.  
 
6) Valärenden  
Valberedningen berättar kort om sin process och sitt arbete med beredningen av de utlysta 
posterna.  
 
a) Ordförande 
Valberedningen föredrar sin kandidat Sophie Hogvall. Linnea Nordman och Karolina Boyoli 
valde att fullfölja sina kandidaturer. Valet kommer genomföras genom sluten omröstning. 
Valberedninen förklarar sin nomineringsprocess för mötet. De presenterar sin nominerade 
kandidat Sophie Hogevall.  
 
Kandidaterna får plädera för sin kandidatur. Först ut är Sophie Hogevall, sedan följer Karolina 
Boyoli och sist Linnea Nordman.  
 
Kandidaterna lämnar salen och medlemmarna pläderar för kandidaterna.  
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Mötet beslutar att välja Karolina Boyoli till ordförande.  
 
Presidiet föreslår att man ajournerar mötet i 5 minuter. Förlaget bifalles.  
 
b) Sekreterare 
Valberedningen föredrar sin kandidat Karin Andersson. Ingen ytterligare kandidat valde att 
fullfölja sin kandidatur på årsmötet. 
 
Röstlängden justeras till 96 personer.  
 
Mötet beslutar att välja Karin Andersson till sekreterare. 
 
c) Ansvarig för novischutskottet 
Valberedningen föredrar sin kandidat Edwin Andersson. Ingen ytterligare kandidat valde att 
fullfölja sin kandidatur på årsmötet.  
Mötet beslutar att välja Edwin Andersson till ansvarig för novischutskottet.  
  
d) Ansvarig för utbildningsutskottet 
Valberedningen har beslutat att ej nominera någon till denna post. Väljer mötet att följa 
valberedningens förslag kommer posten att vakantsättas.  
Mötet godkänner valberedningens förslag att vakantsätta posten. Ansvaret att tillsätta 
posten tillfaller styrelsen.   
 
e) Ansvarig för näringslivsutskottet 
Valberedningen föredrar sin kandidat Ellen Malm. Ingen ytterligare kandidat valde att fullfölja 
sin kandidatur på årsmötet.  
Mötet beslutar att välja Ellen Malm till ansvarig för näringslivsutskottet.  
 
f) Ansvarig för kommunikationsutskottet 
Valberedningen föredrar sin kandidat Maja Ekman. Ingen ytterligare kandidat valde att fullfölja 
sin kandidatur på årsmötet.  
Mötet beslutar att välja Maja Ekman till kommunikationsansvarig.   
 
7) Fyllnadsval för styrelseledamöter, revisor och två revisorssuppleanter: 
 
a) Kassör 
Valberedningen föredrar sin kandidat Milla Marzelius. Ingen ytterligare kandidat valde att 
fullfölja sin kandidatur på årsmötet.  
Mötet beslutar att välja Milla Marzelius till kassör.  
 
b) Revisor 
Valberedningen föredrar sin kandidat Albin Engström. Ingen ytterligare kandidat valde att 
fullfölja sin kandidatur på årsmötet.  
Mötet beslutar att välja Albin Engström till revisor.  
 
c) Två revisorssuppleanter 
Valberedningen föredrar sin kandidat Filip Jönsson och Tilda Kajbjer. Ingen ytterligare 
kandidat valde att fullfölja sin kandidatur på årsmötet.  
Mötet beslutar att välja Tilda Kajbjer och Filip Jönsson till revisorssuppleanter.  
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8) Val av två faddergeneraler  
Valberedningen presenterar de två kandidater som de valt att nominera till faddergeneraler: 
Emil Henricsson Ene och Fanny Uhlin.  
Mötet beslutar att välja Emil Henricsson Ene och Fanny Uhlin till faddergeneraler för 
novischperioden VT2019.  
 
9) Nominering av hedersmedlemmar 
Styrelsen har valt att nominera Karna Holmgren till hedersmedlem till nästkommande 
årsmöte. En hedersmedlem har livslångt medlemskap i LUPEF och kan gratis närvara på 
evenemang anordnade av föreningen.  
 
10) Behandling av motion gällande valberedningssuppleanter och 
stadgeändringar.  
a) Information om motionen. Carl-Magnus Öhrström berättar för mötet vad motionen innebär 
och vad den innebär för stadgan och valberedningens arbete.  
b) Behandling av motion. Motionen bifogas med möteshandlingarna. Mötet beslutar att 
bifalla motionen, således träder den i kraft omgående.   
 
11) Behandling av övriga frågor och ärenden  
Inga frågor eller ärenden är inkomna till styrelsen innan mötet.  
 
12) Mötets avslutande  
August Andersson förklarar mötet avslutat.  
 
 
 
 
 
 
 
Justeras,  
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Soha Kadhim, justerare Johanna Fredricsson, justerare 

Carl-Magnus Öhrström, sekreterare August Andersson, mötesordförande 
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