15/12/20

Beslutsprotokoll styrelsemöte
Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening
Närvarande på Zoom: Kajsa Roman, Linnea Gunne, Ylva Behrnerts, Leo Kleja, Wilma
Parmander, Elias Wergelius, Mimmi Shen, Ingrid Norén, Emilia Zettergren, Hannes
Oscarsson,Vilma Mattsson, Hannah Wikforss-Green (12 st)

1. Mötets öppnande
-

Ordförande Kajsa Roman förklarar mötet öppnat kl. 16.26

2. Val av mötesfunktionärer
-

-

Mötet föreslår Kajsa Roman till mötesordförande, förslaget bifalles.
Mötet föreslår Ylva Behrnerts till mötessekreterare, förslaget bifalles.
Mötet föreslår Linnea Gunne till protokolljusterare tillika rösträknare för mötet, förslaget
bifalles.

3. Godkännande av dagordningen
-

Mötet godkänner dagordningen med ändring att kassörens rapport är först ut av de presidiala
rapporterna.

4. Beslutspunkter
1. Riktlinjer för ansvarsutkrävande
- 1.3 Policyn ska gälla vid händelser utanför föreningens verksamhet om händelsen kan
komma att påverka inom verksamheten, bifalles.
2. Definition av evenemang i LUPEF:s namn
- 2.1 Evenemang som bär LUPEF:s namn inkluderar föreningens alla evenemang,
förtroendevaldas arbete inom föreningen, utskottsmöten samt inofficiella evenemang som
delats via LUPEF:s kanaler. Med LUPEF:s kanaler inkluderas LUPEF:s facebook,
utskottens facebookgrupper, utskottens facebook chattar samt projektgrupper gällande
föreningens verksamhet.
- 2.1 med tillägg mejl, Instagram samt LUPEF:s hemsida, bifalles.
3. Jämlikhetsansvarig
- 3.1 Jämlikhetsansvarig ska under verksamhetsåret 2021 tillsättas som en ämbetspost,
bifalles.
4. Jämlikhetsansvariges ansvarsområden
- 4.1 Det åligger jämlikhetsansvarig att verkställa enkäten om jämlikhet i föreningen,
sammanställa svaren och presentera för styrelsen.
- 4.2 Det åligger jämlikhetsansvarig att hålla evenemang som är i syfte att informera och
utbilda föreningens medlemmar om jämlikhetsfrågor.
- Tillägg 4.2 “...att själv och/eller tillsammans med sampol hålla evenamang…”.
- 4.3 Det åligger jämlikhetsansvarig att sammankalla jämlikhetsgruppen och leda
jämlikhetsgruppen arbete.
- 4.4 Det åligger jämlikhetsansvarig att tillsammans med presidiet revidera jämlikhetspolicyn
årligen.
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7.
8.
-

4.5 Det åligger jämlikhetsansvarig samla alla förtroendevaldas underskrifter på
jämlikhetskontraktet.
4.6 Det åligger jämlikhetsansvarig att vara kontaktperson för anmälan av överträdelse av
jämlikhetspolicyn.
Tillägg 4.6 “...och att rapportera alla anmälda överträdelser till styrelsen alt revisorer…”
4.1, 4.2, 4.3, 4.5 samt 4.6 jämlikhetsansvariges ansvarsområden med tillägg 4.2 och 4.6,
bifalles.
Jämlikhetsgrupp
5.1 Jämlikhetsansvarig ansvarar för jämlikhetsgruppen under sin ämbetsperiod på två
terminer. Jämlikhetsgruppen ska tillsättas under verksamhetsåret 2021, bifalles.
Utredningsskyldighet
Tillägg 6.3 “Vid överträdelse mot jämlikhetspolicy inom föreningens verksamhet och detta
anmäls har presidiet utredningsskyldighet. Överträdelser mot policys som uppstår utanför
verksamheten, men som kan komma att fortsätta inom verksamheten, exempelvis genom att
påverka medlemmars trygghet negativt är även inkluderat i utredningsskyldigheten. Om
anmälan görs anonymt finns fortfarande utredningsskyldighet i den mån som går. Vid
bristande underlag för utredning åligger det att utreda hur föreningen kan arbeta för att
förebygga att liknande fall uppstår”.
6.1 Utredningsskyldighet ersätts med beslutspunkt 6.3, bifalles.
Revidering av jämlikhetspolicy
7.1 Revidering av jämlikhetspolicyn årligen, bifalles.
Åtgärder
8.1 Åtgärder för medlemmar, bifalles.
8.2 Åtgärder för förtroendevalda, bifalles.
8.3 Åtgärder för styrelsemedlemmar med tillägg, bifalles.
8.4 Åtgärder för presidiet, bifalles ej.
8.5 Uteslutning enligt stadga, bifalles.

-

Mötet beslutar att Novischperioden VT21 ska vara helt digital.
Mötet beslutar att fadder kickoffen på Lillsjödal ska avbokas.

5.
6.
-

5. Nästa möte
-

Styrelsen beslutar att nästkommande möte skall äga rum 17 januari.

6. Mötet avslutas
-

Ordförande Kajsa Roman förklarar mötet avslutat kl. 19.35
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Justeras,
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