
Lunds  Universitets Politiska och Ekonomiska Förening 
Protokoll Höstmöte 2020 

2020-10-27 

Mötesprotokoll Höstmöte  
27 oktober 2020 

1. Mötets öppnande 
Linnea Gunne förklarade mötet öppnat 17.12  

2. Adjungering  
Mötespresidiet föreslår att adjungera Rasmus Broms med närvarande samt yttranderätt 
närvarorätt. 
Mötet beslutar att adjungera Rasmus Broms med närvarorätt samt yttranderätt. 

Mötespresidiet föreslår att adjungera Erik Nordlund och Emma Östin med närvarorätt. 
Mötet beslutar att adjungera Erik Nordlund och Emma Östin med närvarorätt 

3. Val av mötesfunktionärer 
 3:1 Mötesordförande 
 Mötet föreslår Erik Nordlund till mötesordförande. 
 Mötet beslutar att välja Erik Nordlund till mötesordförande. 

 3:2 Protokollförare 
 Mötet föreslår att välja Emma Östin till protokollförare. 
 Mötet beslutar att välja Emma Östin till protokollförare. 

 3:3 Två protokolljusterare tillika rösträknare 
 Mötet föreslår Oskar Lundberg och Fanny Uhlin till protokolljusterare tillika rösträknare. 
 Mötet beslutar att välja Oskar Lundberg och Fanny Uhlin till protokolljusterare tillika  
 rösträknare. 

4. Justering av röstlängd 
Mötesordförande föreslår att fastslå röstlängden till 57 röstberättigade. 
Mötet beslutar att fastslå röstlängden till 57 röstberättigade. 

5. Fastställande av föredragningslistan 
Mötesordförande föreslår att fastslå föredragningslistan till det utskickade förslaget. 



Mötet beslutar att fastslå föredragningslistan i enighet med det utskickade förslaget. 

6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
Linnea Gunne föredrog utlysningsförfarandet av höstmötet. Enligt stadgan ska mötet utlysas senast 4 
veckor innan mötet. 
Mötet beslutar att anse höstmötet stadgeenligt kallat.  

7. Stadgeenliga val för tiden fram till nästkommande höstmöte 
Valberedning föredrog sitt arbete.  
  
 7:1 Ordförande; 
 Valberedningen föreslår att välja Kajsa Roman till ordförande. 
 Mötet beslutar att välja Kajsa Roman till ordförande. 

 7:2 Sekreterare; 
 Valberedningen föreslår att välja Ylva Behrnerts till sekreterare. 
 Mötet beslutar att välja Ylva Behrnerts till sekreterare. 

Röstlängden justeras till 58 röstberättigade. 

 7:3 Novischansvarig; 
 Valberedningen föreslår att välja Hannah Wikforss-Green till novischansvarig. 
 Mötet beslutar att välja Hannah Wikforss-Green till novischansvarig. 

 7:4 Utbildningsansvarig; 
 Valberedningen föreslår att välja Emilia Zettergren till utbildningsansvarig. 
 Mötet beslutar att välja Emilia Zettergren till utbildningsansvarig. 

Röstlängden justeras till 54 röstberättigade. 

 7:5 Näringslivsansvarig;  
 Valberedningen föreslår att välja Vilma Mattsson till näringslivsansvarig. 
 Mötet beslutar att välja Vilma Mattsson till näringslivsansvarig 
  
 7:6 Kommunikationsansvarig; 
 Valberedningen föreslår att välja Hannes Oscarsson till kommunikationsansvarig. 
 Mötet beslutar att välja Hannes Oscarsson till kommunikationsansvarig. 

Röstlängden justeras till 50 röstberättigade.  

8. Eventuella fyllnadsval för styrelseledamöter, valberedning, valberedningssuppleanter, revisor eller 
revisorssuppleant för tiden fram tills nästkommande ordinarie årsmöte.  



Röstlängden justeras till 52 röstberättigade. 

 8:1 Valberedningsledamot; 
 Valberedningen föreslår att välja Linnea Ljungar till valberedningsledamot. 
 Mötet beslutar att välja Linnea Ljungar till valberedningsledamot. 

 8:2 Två valberedningssuppleanter 
 Valberedningen föreslår att välja Wilma Mackie till valberedningssuppleant samt att lämna den  
 andra posten vakant då det inte inkommit någon ansökan. 
 Mötet beslutar att välja Wilma Mackie till valberedningssuppleant samt att vakantsätta  
 den andra posten. 

 8:3 Två revisorssuppleanter 
 Valberedningen föreslår att välja Rasmus Broms till revisorssuppleant samt att lämna den   
 andra posten vakant då det inte inkommit någon ansökan. 
 Mötet beslutar att välja Rasmus Broms till revisorssuppleant samt att vakantsätta   
 den andra posten. 

Röstlängden justerades till 48 röstberättigade. 

 8:4 Faddergeneraler 
 Valberedningen föreslår att välja Edit Vilhelmsson och Leo Björfjäll till faddergeneraler.   
 Valdemar Norman valde att fullfölja sin kandidatur och får plädera för kandidaturen.     
 Mötet beslutar att välja Edit Vilhelmsson och Leo Björfjäll till faddergeneraler 

Röstlängden justeras till 38 röstberättigade. 

9. Behandling av eventuella propositioner / motioner.  
  
 9:1 Behandling av proposition från styrelsen gällande stadgeändring avseende  
 lydelsen av § 22 och § 23.  
 Linnea Gunne föredrog propositionen (se bilaga 1). Mötet hade inga yttranden.  
 Mötet beslutade att anta styrelsens proposition om stadgeändring avseende lydelsen av  
 § 22 och § 23. 
  
 9:2 Behandling av motion om instruktion till LUPEF:s styrelse 
 Motionen föredrogs av Eleonora Rönström (se bilaga 2). Styrelsen föredrog sedan sitt skriftliga  
 yttrande (se bilaga 3). 

Röstlängden justeras till 33 röstberättigade  

 Mötet beslutar att anta att-sats 1 i motionen med styrelsens ändringsförslag.  

 Mötet beslutar att anta att-sats 2 till 8 i motionen. 



  
 Mötet beslutar att avslå att-sats 9 i motionen. 

 Eleonora yrkade på ett tillägg till styrelsens ändringsförslag av att-sats 9A,  9B och 9C med   
 lydelsen ”Uteslutningar med grund i § 12 stadgan tidsbestäms inte. Det kräver en stadgeändring 
 och kan eventuellt komma att behandlas på framtida föreningsmöten. Att-satsen bör lämna   
 möjlighet för att fatta beslut utan tidsbegränsning när det är påkallat”. 
 Mötet beslutade att att bifalla ändringsförslaget. 

 Mötet beslutade att anta styrelsens att-sats 9C med tillägg av Eleonoras ändringsförslag. 

Mötet avslutas 21.55 
 
Justeras,  

———————————————— 

Erik Nordlund, Mötesordförande 

———————————————— 

Oscar Lundberg, Justerare 

———————————————— 

Emma Östin, Mötessekreterare

———————————————— 

Fanny Uhlin, Justerare


