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1. Mötets öppnande  
Karolina Boyoli förklarar mötet öppnat klockan 17:22 den 7 mars 2019. 

 

2. Val av mötesfunktionärer:  
a. mötesordförande;  

Mötet föreslår Sara Thiringer som mötesordförande.   

Mötet beslutar att välja Sara Thiringer till mötesordförande. 

 

b. protokollförare;  

Mötet föreslår Kristina Måsbäck som mötessekreterare. 

Mötet beslutar att välja Kristina Måsbäck som mötessekreterare. 

 

c. två protokolljusterare tillika rösträknare;  

Mötet föreslår Viktor Sundt och Moa Andersson till rösträknare tillika justerare.  

Mötet beslutar att välja Viktor Sundt och Moa Andersson till rösträknare tillika 

justerare.   

 

3. Justering av röstlängd 

 
Mötet föreslår att fastslå röstlängden till 69 personer.  
Mötet beslutar att fastställa röstlängden till 69 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 4 veckor och två dagar innan årsmötet.  

Mötet beslutade att anse årsmötet stadgeenligt utlyst. 

 

Röstlängden justeras till 70 röstande medlemmar.  

 

6. Behandling av verksamhetsberättelsen 

 
Mötet föreslår att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

Mötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.  
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7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

 
Milla Marzelius föredrar föreningens resultat- och balansräkning. Milla Marzelius föreslår att 

fastställa resultat- och balansräkning. 

 

Presidiet föreslår att ajournera mötet i 10 minuter.  

Mötet beslutar att ajournera mötet till 18.50.  

 

Röstlängden justeras till 68 röstande medlemmar. 

 

Mötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning och lägga de till handlingarna. 
 

8. Beslut om årets vinst / förlust 

 
Mötet föreslår att lägga vinst/förlust till handlingarna. 

Mötet beslutar att balansera årets resultat i ny räkning.  

 

9. Föredragning av revisionsberättelsen 
 

Revisorerna William Ramshage och Albin Engström redogör revisionsberättelsen. 

Revisorerna yrkar på att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  

 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för förutvarande verksamhetsår 
 

Mötet föreslår att besluta om att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  

Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.   
 
Röstlängden fastställs till 68 personer.  

 

11. Stadgeenliga val för tiden fram tills nästkommande ordinarie årsmöte:  

 
a. vice ordförande;  

Valberedningen föreslår Charlie Nilsson som vice ordförande. 

Henrietta Kulleborn valde att fullfölja sin kandidatur på årsmötet.  

Mötet beslutade att välja Charlie Nilsson som vice ordförande. 

 

Röstlängden justeras till 69 personer.  

 

b. kassör;  

Valberedningen föreslår Anton Flygare som kassör. 

Mötet beslutar att välja Anton Flygare som kassör. 

 

c. ansvarig samhällspolitiska utskottet;  

Valberedningen föreslår Sofia Flising som ansvarig för samhällspolitiska utskottet. 

Mötet beslutar att välja Sofia Flising som ansvarig för samhällspolitiska 

utskottet.  
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d. ansvarig sociala utskottet;  

Valberedningen föreslår Shivani Tugwell som ansvarig för sociala utskottet. 

Mötet beslutar att välja Shivani Tugwell som ansvarig för sociala utskottet.  

 

e. reseansvarig;  

Röstlängden fastställs till 68 personer.  

Valberedningen föreslår Eleonora Rönström som ansvarig för reseutskottet. 

Mötet beslutar att välja Eleonora Rönström som ansvarig för reseutskottet. 

 

f. tidningsredaktör;  

Valberedningen föreslår Viktor Wallén som redaktör för Panorama. 

Mötet beslutar att välja Viktor Wallén som redaktör för Panorama.  

  

Mötet ajourneras till 20.50  

Röstlängden justeras till 57 personer. 

 

g. tre ledamöter i valberedningen, varav en ordförande och två 

valberedningssuppleanter; 

Valberedningen föreslår Agnes Bolling som valberedningsordförande. Som 

valberedningsledamöter föreslås Niklas Ljunglöf och Nellie Ling Belin. Som 

valberedningssuppleanter föreslår David Rogberg samt en vakantsattplats.  

Mötet beslutar att välja Agnes Bolling till ordförande för valberedningen, Niklas 

Ljunglöf och Nellie Ling Belin till ledamöter för valberedningen samt David 

Rogberg som suppleant och att vakantsätta den andra suppleantplatsen.  

 

g. två revisorer och två revisorssuppleanter.  

Valberedningen föreslår Ville Trygg och Louise Årebäck som revisorer, samt 

Viktor Mårtensson som suppleant och att vakantsätta den andra suppleantplatsen. 

Mötet beslutar att välja Ville Trygg och Louise Årebäck som revisorer, samt 

Viktor Mårtensson som revisorssuppleant och att vakantsätta den andra 

suppleantplatsen. 

 

12. Eventuella fyllnadsval för styrelseledamöter för tiden fram tills 

nästkommande höstmöte.  
 

 a. Utbildningsansvarig  
           Valberedningen föreslår Ellen Edman som ansvarig för utbildningsutskottet. 

Mötet beslutar att välja Ellen Edman som ansvarig för 

utbildningsutskottet. 

 
b. Kommunikationsansvarig 

Valberedningen föreslår Adam Mheisen som ansvarig för 

kommunikationsutskottet. 

Mötet beslutar att välja Adam Mheisen som ansvarig för 

kommunikationsutskottet. 
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13. Val av två faddergeneraler 
Valberedningen föreslår Hedda Carlsson och Malin Ridström som faddergeneraler.  

Mötet beslutar att välja Hedda Carlsson och Malin Ridström som faddergeneraler.  

 

14. Nominering av hedersmedlemmar 
Styrelsen föreslår att Karna Holmgren och Anna Friberg ska tilldelas föreningens högsta 

utmärkelse- hedersmedlemskap.  

Mötet beslutar att tilldela Karna Holmgren och Anna Friberg hedermedlemsskap. 

 

15. 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.  

 

16. Behandling av eventuella propositioner / motioner 
Inga propositioner eller motioner har inkommit.  

 

17. Behandling av övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 

Karolina Boyoli avslutar mötet klockan 21:55.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll årsmöte  

7 mars 2019  

Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening 

 

 

 

Justeras,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________                                        _____________________ 
Kristina Måsbäck, mötessekreterare                                                 Sara Thiringer, mötesordförande 
 

 

 

 

 

_____________________                                           _____________________ 
 Viktor Sundt , justerare                                                                       Moa Andersson, justerare               


