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Protokoll Årsmöte
Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening
1. Mötets öppnande
Malin Ridström öppnade mötet 17:12

2. Val av mötesfunktionärer
a. mötesordförande;
Mötet föreslår Sanela Lulic som mötesordförande.
Mötet beslutar att välja Sanela Lulic till mötesordförande.

b. protokollförare;
Mötet föreslår Arita Halili som mötessekreterare.
Mötet beslutar att välja Arita Halili som mötessekreterare.

c. två protokolljusterare tillika rösträknare;
Mötet föreslår Thea Sandin och Mai Ahrne Bojang till rösträknare tillika
justerare.
Mötet beslutar att välja Thea Sandin och Mai Ahrne Bojang till
rösträknare tillika justerare.

3. Justering av röstlängd
Mötet föreslår att fastslå röstlängden till 48 personer.
Mötet beslutar att fastställa röstlängden till 48 röstande medlemmar.

4. Fastställande av föredragningslista
Mötet föreslår att fastslå föredragningslista
Mötet beslutar att fastslå föredragningslistan i enlighet med det utskickade
förslaget.

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet utlystes 5 veckor innan årsmötet.
Mötet beslutade att anse årsmötet stadgeenligt utlyst.

6. Behandling av verksamhetsberättelsen
Styrelsen föredrar föreningens verksamhetsberättelse.
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Röstlängden justeras till 49.
Mötet föreslår att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Mötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning
Anton Flygare föredrar föreningens resultat- och balansräkning.
Styrelsen föreslår att fastställa resultat- och balansräkning.
Möter beslutar att fastställa verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Styrelsen föreslår en tio minuters paus.
Mötet beslutar att ta en tio minuters paus.
Mötet återupptas 18:15.
Röstlängden justeras till 47.

8. Beslut om årets vinst / förlust
Anton Flygare föreslår att lägga årets förlust till handlingarna.
Mötet beslutar att balansera årets resultat i -14910kr

9. Föredragning av revisionsberättelsen
Revisor Louise Årebäck redogör revisionsberättelsen.
Revisorn yrkar på att ge styrelsen ansvarsfrihet.
Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för förutvarande verksamhetsår
Mötet föreslås att besluta om att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

11. Stadgeenliga val för tiden fram tills nästkommande ordinarie årsmöte
Niklas Ljunglöf föredrar valberedningens process.
Shivani Tugwell föreslår tre minuter vardera för presentation, frågor och diskussion för
styrelsekandidater.
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Shivani Tugwell föreslår en minuts presentation, en minut frågor och tre
minuter diskussion för övriga poster.
Mötet beslutar att godkänna ovan förklarade valförfarande.
Enligt praxis avstår alla kandidater från att rösta i sina egna val.

a. vice ordförande;
Valberedningen föreslår Linnea Gunne som vice ordförande.
Mötet beslutade att välja Linnea Gunne som vice ordförande.
b. kassör;
Valberedningen föreslår Leo Kleja som kassör.
Mötet beslutar att välja Leo Kleja som kassör.
c. ansvarig samhällspolitiska utskottet;
Valberedningen föreslår Elias Wergelius som ansvarig för samhällspolitiska
utskottet.
Mötet beslutar att välja Elias Wergelius som ansvarig för
samhällspolitiska
utskottet.
d. ansvarig sociala utskottet;
Valberedningen föreslår att vakantsätta posten som ansvarig för sociala
utskottet
Kajsa Roman valde att fullfölja sin kandidatur på årsmötet.
Wilma Parmander valde att fullfölja sin kandidatur på årsmötet.
Mötet beslutar att välja Wilma Parmander som ansvarig för sociala
utskottet.
e. reseansvarig;
Valberedningen föreslår Mimmi Shen som ansvarig för reseutskottet.
Mötet beslutar att välja Mimmi Shen som ansvarig för reseutskottet.
Röstlängden justeras till 44.
f. tidningsredaktör;
Valberedningen föreslår Ingrid Norén som redaktör för Panorama.
David Alexandersson valde att fullfölja sin kandidatur på årsmötet.
Mötet beslutar att välja Ingrid Norén som redaktör för Panorama.
g. tre ledamöter i valberedningen, varav en ordförande och två
valberedningssuppleanter;
Valberedningen föreslår Eleonora Rönström som valberedningsordförande.
Som valberedningsledamöter föreslås Jonatan Elinder och Isabella Mansour.
För poster som valberedningssuppleanter (2) föreslås vakantsättning.
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Mötet beslutar att välja Eleonora Rönström till ordförande för
valberedningen, Jonatan Elinder och Isabella Mansour till ledamöter för
valberedningen.
Mötet beslutar att vakantsätta posterna som valberedningssuppleant (2).
h. två revisorer och två revisorssuppleanter;
Valberedningen föreslår Julia Rydin och Alfred Björklund som revisorer, samt
att vakantsätta posterna som revisorssuppleant.
Mötet beslutar att välja Julia Rydin och Alfred Björklund som revisorer.
Mötet beslutar att vakantsätta posterna som revisorssuppleant (2).

12. Val av två faddergeneraler
Valberedningen föreslår Julia Renman och Myra Pernwall som faddergeneraler.
Mötet beslutar att välja Julia Renman och Myra Pernwall som faddergeneraler.
Röstlängden justeras till 38

13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften ska förbli oförändrad på 170 kr för ettårigt
medlemskap respektive 250 kr för treårigt medlemskap.
Mötet beslutar att låta medlemsavgiften förbli oförändrad.
Röstlängden justeras till 36

14. Behandling av eventuella propositioner / motioner
a. Proposition angående stadgeändring
Styrelsen föreslår:
Att nuvarande lydelse av § 22 ändras från:
”Valberedningen och valberedningssuppleanter väljes av föreningsmöte för
mandatperioder om ett år för att bereda val av styrelse, valberedning,
valberedningssuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt övriga
förtroendeuppdrag enligt föreningsmötes instruktion.Valberedningen skall
bestå av tre ledamöter varav en ordförande. Valberedningsledamot får icke
vara ledamot av styrelsen.
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Två valberedningssuppleanter väljes av föreningsmöte. Vid ett eventuellt
avhopp från ordinarie valberedning ersätts posten av en
valberedningssuppleant. Avgår ordförande för valberedningen tillsätts denna
post internt.”
till:
”Valberedningen och valberedningssuppleanter väljes av föreningsmöte för
mandatperioder om ett år för att bereda val av styrelse, valberedning,
valberedningssuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt övriga
förtroendeuppdrag enligt föreningsmötes instruktion.
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en ordförande.
Valberedningsledamot och valberedningssuppleant får icke vara ledamot av
styrelsen eller inneha annan förtroendepost i föreningen vilken väljs av
föreningsmöte eller av styrelsen i sin helhet.
Två valberedningssuppleanter väljes av föreningsmöte. Vid ett eventuellt
avhopp från ordinarie valberedning ersätts posten av en
valberedningssuppleant. Avgår ordförande för valberedning tillsätts denna post
internt inom valberedningen.”
Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag på stadgeändring.
Styrelsen föreslår
Att nuvarande lydelse av § 23 ändras från:
”För granskning av föreningens verksamhet och ekonomi samt styrelsens
förvaltning skall föreningsmöte välja två revisorer samt två
revisorssuppleanter. För denna granskning skall revisorerna inlämna en
revisionsberättelse. Revisor har rätt att fortlöpande taga del av föreningens
räkenskaper, protokoll jämte övriga handlingar. Revisor och revisorssuppleant
får icke vara ledamot av styrelsen eller valberedningen.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före
det ordinarie årsmötet.
Avgår revisor träder revisorssuppleant i dennes ställe för den resterande
mandatperioden.”
till:
”För granskning av föreningens verksamhet och ekonomi samt styrelsens
förvaltning skall föreningsmöte välja två revisorer samt två
revisorssuppleanter. För denna granskning skall revisorerna inlämna en
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revisionsberättelse. Revisor har rätt att fortlöpande taga del av föreningens
räkenskaper, protokoll jämte övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före
det ordinarie årsmötet.
Revisor och revisorssuppleant får icke vara ledamot av styrelsen eller
valberedningen, inneha annan förtroendepost eller i övrigt vara verksam inom
föreningen.
Avgår revisor träder revisorssuppleant i dennes ställe för den resterande
mandatperioden.”
Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag på stadgeändring.

b. Motion angående nomineringsprocesser och åligganden för faddergeneraler
Agnes Bolling, Niklas Ljunglöf och Nellie Ling Belin föreslår
att i reglementet lägga till följande åligganden för posterna faddergeneraler:
○ att vara frontfigur under novischperioden
○ att organisera novischperioden tillsammans med novischansvarig samt bistå
novischansvarig under novischperioden
○ att planera event med nationer, andra aktörer och övriga delar av LUPEF
○ att delta i utvärderingsarbetet efter aktuell novischperiod
● att i reglementet lägga till att faddergeneralernas ämbetsperiod sträcker sig
mellan två ordinarie föreningsmöten
● att i reglementet ändra punkt 1 under §17 angående valberedningens
åligganden från “att bereda de val som förrättas av föreningsmöte” till “att
bereda de val som förrättas av föreningsmöte inklusive två faddergeneraler”
Styrelsen yrkar
att årsmötet antar motionen i sin helhet
Mötet beslutar att anta motionen.
c. Motion angående nomineringsprocesser och åligganden för balgeneraler
Agnes Bolling, Niklas Ljunglöf och Nellie Ling Belin föreslår
att i reglementet lägga till följande åligganden för posten balgeneral:
○ att planera inför och arrangera en bal för LUPEF:s medlemmar under
gällande vårtermin
● att i reglementet definiera balgeneralernas ämbetsperiod som avslutad vid
det tillfälle
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nya balgeneraler har valts in av styrelsen, vilket skall ske inom en skälig tid
efter att
senaste bal har avslutats
● att i reglementet lägga till under §17 att det åligger valberedningen att
nominera två
balgeneraler till styrelsen inom skälig tid efter att senaste bal har avslutats
Styrelsen föreslår
att årsmötet antar motionen i sin helhet.
Mötet beslutar att anta motionen.
d. Motion angående nomineringsprocesser och åligganden för ansvariga för
idrotteriet
Agnes Bolling, Niklas Ljunglöf och Nellie Ling Belin föreslår
att i reglementet lägga till följande åligganden för posten som ansvarig för
Idrotteriet:
○ att verka under ledning av ansvarig för Sociala utskottet
○ att anordna olika typer av idrottsevenemang för LUPEF:s medlemmar
○ att upprätthålla kontinuerlig aktivitet och intresse för Idrotteriets verksamhet
bland LUPEF:s medlemmar
● att i reglementet definiera tidsspannen för ämbetsposterna för ansvariga för
Idrotteriet
● att i reglementet lägga till under §17 att det åligger valberedningen att
nominera personer till posten som ansvarig för Idrotteriet i samband med att
innevarande ämbetsperiod för posten(a) löper ut
Styrelsen föreslår
- att årsmötet antar motionen i sin helhet.
- att årsmötet vid eventuell definiering av mandatperioderna för ansvariga för
idrotteriet följer styrelsens rekommendationer enligt följande yttrande:
” Styrelsen ser gärna att om årsmötet väljer att definiera mandatperioderna för
ansvariga för idrotteriet så ska dessa löpa växelvis om ett år, med val av den
ena i december och val av den andra i maj.”
Mötet beslutar att anta motionen med styrelsens ändringsförslag.

15. Behandling av övriga frågor
En medlem frågar hur LUPEF har arbetat med studiebevakning.
Styrelsen svarar på frågorna.
Malin Ridström avslutar mötet kl.21:52
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Justeras,

Arita Halili, mötessekreterare

Sanela Lulic, mötesordförande

Thea Sandin, protokolljusterare

Mai Ahme Bojang, protokolljusterare

