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Föredragningslista, EHVS Årsmöte 2018-11-05  
§ 1 Mötets öppnande 
 Föredragande: Adam Wetterstrand 

 Adam Wetterstrand förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av mötesordförande 
 Förslag: Rebecka Fridström 

 Mötet väljer Rebecka Fridström som mötesordförande. 
 Godkänd 

  
§ 3 Val av mötessekreterare  

 Förslag: Ebba Soprani 

 Mötet väljer Ebba Soprani som mötessekreterare. 

 Godkänd 
 
§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
 Förslag: Matilda Wärnlund och Henrik Johansson 

 Mötet väljer Matilda Wärnlund och Henrik Johansson till justeringspersoner tillika rösträknare. 

 Godkänd 

 
§ 5 Godkännande av mötets utlysande och beslutsmässigt 

 Föredragande: Mathilda Johansson 

 Mötet har utlysts i tid på EHVS hemsida, anslagstavlor, samt på EHVS facebook-sida och 

mötet är beslutsmässigt. 

 Godkänd 

 
§ 6 Fastställande av röstlängd 

 Röstlängden fastställs till 89 personer. 

 Godkänd 

 
§ 7 Adjungeringar 

 Inga personer utan legitimation. 

 Godkänd 
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§ 8 Godkännande och fastställande av föredragningslista  
 Mötet godkänner den fastställda föredragningslistan. 
 Godkänd 

Information 

 
§ 9 Presentation av sektionsordförande 2019    Bilaga 1  
 Föredragande: Mathilda Johansson 

 Mathilda redogör för de sektionsordföranden som kommit in då möteshandlingarna utlystes. 

Lägga informationen till handlingarna: Godkänd 
 
§ 10 Fastställande av medlemsavgift 2019    Bilaga 2  
 Föredragande: Adam Wetterstrand 

 Adam redogör för höjningen av avgifterna enligt bilaga 2. Han pratar om att framtidssäkra 

EHVS, möjligheten till bättre evenemang, fler medlemsförmåner och man kan köpa medlemskap via 

PayPal på hemsidan som innebär ökade kostnader. 

Lägga informationen till handlingarna: Godkänd 

 
§ 11 EHVS Hedersmedlem 2018      Bilaga 3  
 Föredragande: Mathilda Johansson 

 Utöver ordförande Adam Wetterstrand så väljs Herman Kempe som EHVS hedersmedlem 

2018. 

Godkänd  
 
Beslutspunkter 

§ 12 Val av ordförande för EHVS styrelse 2019    Bilaga 3 

 Föredragande: Anna Glowacki 

 Anna Glowacki föredrar enligt bilaga 3 - Val av ordförande för EHVS Styrelse 2019. Mötet 

beslutar att Jacob Eriksson blir ordförande för EHVS styrelse verksamhetsåret 2019. 

 Godkänds 
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§ 13 Val av vice ordförande för EHVS styrelse 2019    Bilaga 3 

 Föredragande: Johan Lilliestrand 

 Johan Lilliestrand föredrar enligt bilaga 3 - Val av vice ordförande för EHVS Styrelse 2019. 

Mötet beslutar att Elin Erlandsson blir vice ordförande för EHVS styrelse verksamhetsåret 2019. 

 Godkänds 

                          
§ 14 Val av skattmästarinna för EHVS styrelse 2019   Bilaga 3  

 Föredragande: Justine Vannestrand 

 Justine Vannestrand föredrar enligt bilaga 3 - Val av skattmästarinna för EHVS Styrelse 2019. 

Mötet beslutar att Lotten Svensson blir skattmästarinna för EHVS styrelse verksamhetsåret 2019. 
 Godkänd 

§ 15 Val av vice skattmästare för EHVS styrelse 2019   Bilaga 3  

 Föredragande: Katarina Nyberg 

 Anna Glowacki föredrar enligt bilaga 3 - Val av vice skattmästare för EHVS Styrelse 2019. 

Mötet beslutar att Albin Henriksson blir vice skattmästare för EHVS styrelse verksamhetsåret 2019. 
 Godkänd 

§ 16 Val av intendent för EHVS styrelse 2019    Bilaga 3  

 Föredragande: Philip Warntoft 

 Philip Warntoft föredrar enligt bilaga 3 - Val av intendent för EHVS Styrelse 2019. Mötet 

beslutar att Ola Olsson blir intendent för EHVS styrelse verksamhetsåret 2019. 
 Godkänd 

§ 17 Val av informationsansvarig för EHVS styrelse 2019  Bilaga 3  

 Föredragande: Anna Glowacki 

 Anna Glowacki föredrar enligt bilaga 3 - Val av informationsansvarig för EHVS Styrelse 2019. 

Mötet beslutar att Linnéa Månsson blir informationsansvarig för EHVS styrelse verksamhetsåret 2019 
 Godkänd 
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§ 18 Val av ordförande för EHVS Programutskott 2019    Bilaga 3  
 Föredragande: Justine Vannestrand 

 Justine Vannestrand föredrar enligt bilaga 3 - Val av ordförande för EHVS programutskott 

2019. Mötet beslutar att Klara Gradin blir ordförande för programutskottet för EHVS styrelse 

verksamhetsåret 2019. 
 Godkänd 

§ 19 Val av ordförande för EHVS Mediautskott 2019     Bilaga 3  

 Föredragande: Philip Warntoft 

 Philip Warntoft föredrar enligt bilaga 3 - Val av ordförande för EHVS mediautskott 2019.  

Mötet beslutar att Rasmus Ivarsson blir ordförande för mediautskottet för EHVS styrelse 

verksamhetsåret 2019. 

 Godkänd 

§ 20 Val av ordförande för EHVS Internationella utskott 2019  Bilaga 3  
 Föredragande: Katarina Nyberg 

 Justine Vannestrand föredrar enligt bilaga 3 - Val av ordförande för EHVS internationella 

utskott 2019. Mötet beslutar att Svea Gomez blir ordförande för internationella utskottet för EHVS 

styrelse verksamhetsåret 2019. 
 Godkänd 

§ 21 Val av ordförande för EHVS Utbildningsutskott 2019    Bilaga 3  

 Föredragande: Johan Lilliestrand 

 Johan Lilliestrand föredrar enligt bilaga 3 - Val av ordförande för EHVS utbildningsutskott 

2019. Mötet beslutar att Fanny Simonsson blir ordförande för utbildningsutskottet för EHVS styrelse 

verksamhetsåret 2019. 

 Godkänd 

§ 22 Val av ordförande för EHVS Näringslivsutskott 2019   Bilaga 3  
 Föredragande: Jacob Cronholm 

 Anna Glowacki föredrar enligt bilaga 3 - Val av ordförande för EHVS näringslivsutskott 2019. 

Mötet beslutar att Susanna Zetterström blir ordförande för näringslivsutskottet för EHVS styrelse 

verksamhetsåret 2019. 
 Godkänd 
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§ 23 Val av revisorer och suppleanter för verksamhetsåret 2019  Bilaga 4  
 Föredragande: Johan Lilliestrand 

 Johan Lilliestrand föredrar enligt bilaga 4 - Val av revisorer och suppleanter för verksamhetsåret 

2019. Mötet beslutar att Jacob Cronholm och Erik Pettersson blir ordinarie revisorer för 

verksamhetsåret 2019, samt Måns Schultz och Adam Wetterstrand blir suppleanter till samma poster. 
 Godkänd 

§ 24 Motion - Förändring utav Styrelsepost (IU)   Bilaga 5  

 Föredragande: Adam Wetterstrand & Nicolas Arriagada 

 Redogör för förändringarna i organisationskartan enligt bilaga 5. Mötet finner motionen 

godkänd. Denna ska röstas igenom vid ett årsmöte till, alltså vårmötet 2019. 
 Godkänd 

§ 25 Motion - Förändring utav Styrelsepost (UU)   Bilaga 6  

 Föredragande: Adam Wetterstrand & Victor Noresson 

 Redogör för förändringarna i organisationskartan enligt bilaga 6. Mötet finner motionen 

godkänd. Denna ska röstas igenom vid ett årsmöte till, alltså vårmötet 2019. 
 Godkänd 

Övrigt 
§ 26 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor tillkommer. 

 
§ 27 Mötet avslutas 

 Mötet avslutas klockan 18:36  

__________________________  __________________________  
 
Rebecka Fridström – Mötesordförande Matilda Wärnlund - Justeringsperson  
 
 
 
__________________________  __________________________  
 
Ebba Soprani – Sekreterare  Henrik Johansson - Justeringsperson  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Bilaga 1  
 
Presentation av sektionsordförande 2019  
 
 
Näringslivsutskottet 
Företagsgruppen            Vakant 
Börsgruppen                  Vakant 
Amår 2019                     Azra Kljako  
Utbildningsutskottet       Josefine Johansson      
 
Mediautskottet 
Assar                              David Nilsson & Linnea Månsson  
EHVS Office                 Vakant 
Promotion                      Vakant 
BrIEf                              Vakant 
 
Programutskottet 
SexIE                              Vakant 
Sex mfl                            Vakant 
Sex promille                     Vakant 
Q.U.L                               Vakant 
Idrott                               Vakant 
Kommittén                      Vakant 
Sivans ansvarig                 Vakant 
Sivans ansvarig                 Vakant 

 
Bilaga 2  
 
Medlemsavgift 2019 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Rekommenderad medlemsavgift för 2019  
EHVS Styrelse 2018 förslag till medlemsavgifter:  
 
En termin                              80 kronor  
Två terminer                          160 kronor  
Hela studietiden (4 år)            350 kronor  
 
 
Bakgrund  
 
Som kan ses är detta ett förslag en ökning på medlemsavgifterna inför året 2019. Tidigare  
medlemsavgifter har legat på: 
 
En termin                               60 kronor  
Två terminer                           120 kronor  
Hela studietiden                      300 kronor  
 

Anledning till ökningen som uppgår till 20 kr (en termin), 40 kr (två terminer) samt 50 kr (hela 
studietiden) handlar i mångt och mycket om att det var flera år sedan den senast ökade. Anledning till 
ökningen handlar också om kvalité och vad EHVS står för. Det handlar om att förbättra och förnya 
event, man vill försäkra sig om att EHVS i framtiden fortfarande kan vara den föreningen den är idag. 
Till sist så handlar det också om vad man som EHVS-medlem har för förmåner, och de förmåner man 
får gentemot andra föreningar/nationer på skolan. Där EHVS dessutom tar minst betalt i dagsläget.  
 
- Ständig förbättring av event 
- Öka antalet event 
- EHVS medlemsförmåner  
- Paypal avgifter  
 
 
Därför är styrelsens förslag att höja medlemsavgifterna enligt följande för att kunna uppnå absolut 
toppen av våra händelser.  
 
Med bakgrunden beskriven ovan föreslår styrelsen: 
Att årsmötet fastställer EHVS medlemsavgift enligt ovanstående förslag.  

 
Bilaga 3 
 
Valberedningens förslag till EHVS Styrelse 2019  
 
 
Föreslagen post                                                       Namn                                              Klass 
Ordförande                                                          Jacob Eriksson                                       NEK1 
Vice ordförande                                                  Elin Erlandsson                                      EKP2 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Skattmästarinna                                                   Lotten Svensson                                     EKP2 
Vice Skattmästare                                               Albin Henriksson                                    EKP2 
Intendent                                                                Ola Olsson                                          EKP2 
Informationsansvarig                                          Linnea Månsson                                      EKP2 
Ordförande programutskottet                                Klara Gradin                                        MFP2 
Ordförande mediautskottet                                 Rasmus Ivarsson                                     NEK3 
Ordförande internationella utskottet                      Svea Gomez                                         EKP1 
Ordförande utbildningsutskottet                         Fanny Simonsson                                    EKP2 
Ordförande näringslivsutskottet                       Susanna Zetterström                                  EKP2 
 
 
EHVS Valberedning 2018 har bestått utav:  
Ordförande   Anna Glowacki 
Ledamot        Katarina Nyberg 
Ledamot        Justine Vannestrand 
Ledamot        Jacob Cronholm 
Ledamot        Philip Warntoft 
Ledamot        Johan Lilliestrand 

Nominering styrelseposter  
 
Valberedningen har valt att nominera Jacob Eriksson till styrelsens Ordförande 2019, 
med följande motivering: 
Jacob Eriksson har precis påbörjat sitt första år som student inom Nationalekonomprogrammet här på 

Linnéuniversitetet och kommer direkt från näringslivet. Jacob har lång erfarenhet från arbetslivet och av 

att driva företag då han under flera år har drivit ett eget aktiebolag. Lärdomarna från detta och intresset 

för aktier fick honom inte bara att söka Nationalekonomprogrammet, utan även att engagera sig i 

Börsgruppen på skolan. Jacob har därmed under sin korta tid på campus redan givit bevis på sitt driv 
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och vilja att engagera sig. Jacob är en social och utåtriktad person som drivs av utmaningar, personlig 

utveckling och att träffa nya människor. Med många nya tankar och idéer och en vilja att utveckla och 

förbättra föreningen, kommer Jacob kunna utveckla Ekonomihögskolan i rätt riktning. Utifrån detta har 

vi i valberedningen största förtroende för att Jacob kommer göra ett fantastiskt arbete i sin nya roll som 

EHVS Ordförande 2019. 

Föredragande: Anna Glowacki 
EHVS Styrelse och valberedning yrkar att årsmötet väljer Jacob Eriksson till ordförande i 

EHVS Styrelse 2019  

Valberedningen har valt att nominera Elin Erlandsson till styrelsens  
Vice Ordförande 2019, med följande motivering: 
Elin Erlandsson är en driven och glad tjej på 21 år som just nu läser andra året på 

Civilekonomprogrammet. Hon ger alltid allt i vad hon än gör, som när hon var i USA under ett års tid 

och vidgade sina vyer. Med många idéer och kloka insikter har hon en vision om ett stort mervärde för 

alla studenter. Hon håller stenkoll på allt och tvekar inte en sekund på att hjälpa till där det behövs. Vi i 

valberedningen anser att Elin skulle passa utmärkt som Vice Ordförande för EHVS Styrelse 2019. 

Föredragande: Johan Lilliestrand  
EHVS Styrelse och valberedning yrkar att årsmötet väljer Elin Erlandsson till  
Vice Ordförande i EHVS Styrelse 2019  
 
Valberedningen har valt att nominera Lotten Svensson till styrelsens  
Skattmästarinna 2019, med följande motivering: 
Älmhultstjejen Lotten Svensson är 22 år gammal och går andra året på Civilekonomprogrammet där 

hon strävar efter att ha höga betyg. Innan universitetet kallade hann Lotten med två säsonger i Sälen 

som skidinstruktör och nu för tiden arbetar hon vid sidan av skolan på IKEA. Lotten är disciplinerad 

och tycker om att pusha sin omgivning framåt. Hon är en glad och omtänksam problemlösare som är 

både flitig och noggrann i sitt arbete. Vi i valberedningen tvekar inte på att Lotten kommer göra ett 

fantastiskt jobb som Skattis och inte heller på att hennes sprudlande energi kommer att smitta av sig på 

resten av EHVS framtida styrelse.  
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Föredragande: Justine Vannestrand  
EHVS Styrelse och valberedning yrkar att årsmötet väljer Lotten Svensson till  
Skattmästarinna i EHVS Styrelse 2019 

Valberedningen har valt att nominera Albin Henriksson till styrelsens  
Vice Skattmästare 2019, med följande motivering: 
Albin är en Skånegrabb på 21 år som läser sitt andra år på Civilekonomprogrammet. Albin är en 

glädjespridare och utöver studierna är han idag Vice Ordförande i EHVS Office. Som sagt läser han 

Civilekonomprogrammet och även på gymnasiet studerade han ekonomi då han gillar att ha koll och 

hantera siffror. Albin är motiverad och vill bidra och göra skillnad för EHVS  
medlemmar, dessutom är han hjälpsam och strukturerad. Med Albins sinne för siffror och struktur 

anser vi i valberedningen att han är utmärkt för posten som Vice Skattmästare i EHVS Styrelse 2019. 

  

Föredragande: Katarina Nyberg 
EHVS Styrelse och valberedning yrkar att årsmötet väljer Albin Henriksson till  
Vice Skattmästare i EHVS Styrelse 2019 

 

 
Valberedningen har valt att nominera Ola Olsson till styrelsens Intendent 2019, med 

följande motivering: 
Ola Olsson är en kille på 20 år som läser sitt andra år på Civilekonomprogrammet. Ola är en  
social och framåt person som trivs bäst med struktur och att ha många bollar i luften. Ola är även en 

lösningsorienterad person som ser ett stort värde i att ta ansvar. Han sitter med i det  
Internationella utskottet samt har ett stort intresse av att förbättra för studenterna i föreningen och är 

därmed beredd att lägga tiden som krävs för att hjälpa till att driva EHVS framåt.  
Vi i valberedningen anser därför att Ola kommer förgylla styrelsens arbete i sin roll som  
Intendent i EHVS styrelse 2019.  

Föredragande: Philip Warntoft 
EHVS Styrelse och valberedning yrkar att årsmötet väljer Ola Olsson till Intendent  
i EHVS Styrelse 2019 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Valberedningen har valt att nominera Linnea Månsson till styrelsens  
Informationsansvarig 2019, med följande motivering: 
Linnea Månsson är en glad tjej som läser andra året på Civilekonomprogrammet och har under sin 

gångna studietid redan visat stort engagemang inom EHVS. För nuvarande är Linnea både chefredaktör 

och layoutansvarig i mediautskottet och studenttidningen Assar, samtidigt som hon jobbar vid sidan av 

studierna. Genom detta har hon både erfarenhet och intresse av att arbeta med layout, grafisk design 

och kommunikation. Vi i valberedningen är därmed övertygade om att hon kommer göra ett fantastiskt 

arbete i sin nya roll som informationsansvarig i EHVS styrelse 2019. 

Föredragande: Anna Glowacki 
EHVS Styrelse och valberedning yrkar att årsmötet väljer Linnea Månsson till  
Informationsansvarig i EHVS Styrelse 2019  
 

 
Valberedningen har valt att nominera Klara Gradin till styrelsens  
Programutskotts-ordförande 2019, med följande motivering:  
Klara Gradin är en 26 årig tjej med rötterna i Skåne. Hon pluggar sitt andra år på  
Marknadsföringsprogrammet och trivs som fisken i vattnet. Utöver studierna är hon engagerad i 

IDROTT där hon är sponsoransvarig och är butikschef  på campusbokhandeln. Tre saker som Klara 

håller varmt om hjärtat är sina nära och kära, skidor och ost. Innan campuslivet började har Klara rest 

och jobbat i alla världens hörn och är van vid att hålla koll på 100 saker samtidigt. Man kan lita på att 

Klara får grejer gjorda i tid samt att hon ständigt sprutar ur sig nya idéer. Med grund i dessa egenskaper 

nominerar vi i valberedningen Klara som PU-mamma, vi vet att hon hade skött rollen med bravur.  

Föredragande: Justine Vannestrand  
EHVS Styrelse och valberedning yrkar att årsmötet väljer Klara Gradin till Programutskotts 
ordförande i EHVS Styrelse 2019  

Valberedningen har valt att nominera Rasmus Ivarsson till styrelsens  
Mediautskotts ordförande 2019, med följande motivering: 
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Rasmus Ivarsson är en kille på 21 vintrar som är inne på sitt tredje läsår på  
Nationalekonomiprogrammet. Rasmus är en person som anpassar sig i grupp, han anses vara en 

omtänksam person och bidrar gärna själv för att uppnå bästa möjliga resultat. Denna kille sitter även 

med som skribent i mediautskottet Assar och har med tanke på sin längre tid som student, en gedigen 

erfarenhet om EHVS som förening, speciellt inom Media-sektionen. Rasmus kommer efter avslutade 

utbildning att stanna kvar ytterligare ett år för vidare studier.  

Föredragande: Philip Warntoft 
EHVS Styrelse och valberedning yrkar att årsmötet väljer Rasmus Ivarsson till  
Mediautskotts Ordförande i EHVS Styrelse 2019 

 
 
 
 
Valberedningen har valt att nominera Svea Gomez till Ansvarig för internationella 

relationer, med följande motivering: 
20 åriga Svea Gomez läser sitt första år på Civilekonomprogrammet. Denna Osby-tjej är  
ordningsam och älskar att planera, att ha koll och göra allt så bra som möjligt. För Svea är det viktigt att 

tidigt involvera utbytesstudenterna och välkomna de till EHVS. Hon ser även stora  
möjligheter med fortsatt och förbättrat samarbete med VIS och Buddy-Programmet för att göra just 

detta. Med sin målsättning för internationaliseringen, sin rätta inställning och med en utstrålande 

omtänksamhet kommer Svea göra ett utmärkt jobb som ansvarig över det internationella utskottet 

2019. 

Föredragande: Katarina Nyberg 
EHVS Styrelse och valberedning yrkar att årsmötet väljer Svea Gomez till Ansvarig för 

internationella relationer i EHVS Styrelse 2019  
 

Valberedningen har valt att nominera Fanny Simonsson till Utbildningsansvarig 2019, 

med följande motivering: 
Fanny Simonsson är en glad och positiv tjej som anser att utbildningen står i centrum. Fanny läser 

andra året på Civilekonomprogrammet och är 21 år gammal. Utbildningsfrågor ligger henne varmt om 

hjärtat och hon brinner för att alla ska komma ihåg undervisningen här på  
Linnéuniversitet som minnesvärd och i hög klass. Förutom sin positivitet och målmedvetenhet är hon 
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klassrepresentant för sina kära medstudenter, återigen med utbildningen i åtanke. Vi i  
valberedningen anser därför att Fanny kommer passa perfekt som ansvarig för Utbildningsutskottet.  

Föredragande: Johan Lilliestrand  
EHVS Styrelse och valberedning yrkar att årsmötet väljer Fanny Simonsson till  
Utbildningsansvarig i EHVS Styrelse 2019 

 
Valberedningen har valt att nominera Susanna Zetterström till styrelsens  
Näringslivsordförande 2019, med följande motivering: 
Susanna Zetterström är 23 år gammal och läser sitt andra år på Civilekonomprogrammet.  

Hon sitter i nuläget som ordförande för Börsgruppen, jobbar som redovisningsekonom på JLT och är 

servitris på PM. Tidigare har hon haft en mängd olika jobb på ställen runtom i världen och har därför 

en stor insikt i näringslivet och allt vad det innebär, Susanna har helt enkelt ett driv och en vilja utöver 

det vanliga. Vi anser att Susanna på grund av sina tidigare och nuvarande erfarenheter kommer göra ett 

utmärkt jobb både i styrelserummet och som EHVS näringslivsrepresentant. Valberedning nominerar 

därav Susanna till Näringslivsordförande i EHVS styrelse 2019. 

Föredragande: Jacob Cronholm 
EHVS Styrelse och valberedning yrkar att årsmötet väljer Susanna Zetterström till  
Näringslivsordförande i EHVS Styrelse 2019  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Bilaga 4 

Valberedningens förslag till EHVS revisorer 2019  
 
Ordinarie revisorer 
Jacob Cronholm EKP3 
Erik Pettersson EKP3 
 
Suppleanter 
Måns Schultz EKP3 
Adam Wetterstrand MFP3 
 
Valberedningen har valt att nominera Jacob Cronholm till Verksamhetsrevisor för EHVS 
verksamhetsår 2019, med följande motivering: 
Jacob Cronholm brinner för att upprätthålla ordning och vara noggrann. Jacob är 23 år gammal och 

läser tredje året på Civilekonomprogrammet med inriktning redovisning. Jacob har tidigare suttit som 

ekonomiansvarig i Sivans styrelse och kommer genom sin tidigare erfarenhet och  
noggrannhet att sköta ansvaret som verksamhetsrevisor för EHVS utan svårigheter. 

Föredragande: Johan Lilliestrand 

Valberedningen har valt att nominera Erik Pettersson till Verksamhetsrevisor för EHVS 

verksamhetsår 2019, med följande motivering: 
Erik Pettersson är 24 år gammal och läser just nu sitt tredje år på Civilekonomprogrammet med 

inriktning redovisning. Han har tidigare varit ordförande i Programutskottet Sex Promille och har 

därmed full koll på vad ansvar innebär. Utöver detta är han en person med struktur och kontroll som 

kommer göra ett toppen-arbete som verksamhetsrevisor för EHVS. 

Föredragande: Johan Lilliestrand  
 
EHVS Valberedning 2018 föreslår:  
Att årsmötet väljer ovanstående personer till revisorer för Verksamhetsåret 2019 



 
 
Protokoll årsmöte

�

 
 

Växjö  2018-11-05

Bilaga 5  
 
Motion 1 
 
Förändring utav Internationella Utskottets ordförande roll  
 
Denna motion handlar om att förändra uppgifterna för personen som sitter på ordförandeposten för 
EHVS Internationella Utskott (IU). I dagsläget har rollen som IU Ordförande inneburit  
dubbelt ansvar då ordförande både varit ordförande i utskottet men även burit huvudansvaret för hela 
sektionen inom föreningen. Någonting som styrelsen 2018 samt ordförande för IU märkt av under 
verksamhetsåret 2018.  
 
Tanken med denna förändring innebär att personen som blir vald till Ordförande för EHVS  
Internationella Utskott 2019 enbart innehar rollen som Ordförande för IU i Styrelsen. Namnet på 
posten kommer då också att bytas till Ansvarig för Internationella relationer. Detta  
arbete innefattar att hen ansvarar för den generella kontakten och arbetsuppgifterna som berör EHVS 
Internationella områden. Således kommer personerna som är medlemmar i det Internationella 
Utskottet att utse en egen ordförande som ansvarar för utskottet. Detta i praktiken kan ses som exakt 
samma upplägg som EHVS har i de andra sektionerna (PU, MU, NU).  
Som förtydligande innebär detta att ordförande i IU är personen som för talan vidare till talan till 
personen som blir Ansvarig för Internationella relationer. Motionen behandlar även en  
omstrukturering i organisationskartan. Förändringen innebär att Internationella Utskotten läggs under 
en ny post som då heter Ansvarig för internationella relationer.  
 
Fördelar: 
 
- Klarare struktur av posten  
- Genomgående samma upplägg i föreningen 
- Tydligare bild av ansvarsområden  
- Arbetet med internationalisering går snabbare framåt 
 
 
Genomförande  
 
Det som alltså ska genomföras är en förändring av posten som IU Ordförande för att förenkla och 
förbättra arbetet som handlar om internationalisering och allt där till. Det kommer att ske ett namnbyte 
på posten från IU-Ordförande till Ansvarig för internationella relationer. Det innebär också en 
förändring av organisationskartan. Där en ny post läggs in och som Internationella utskottet läggs 
under. Eftersom att denna motion uppkommer på årsmötet hösten 2018 kommer det vid eventuell 
röstning att genomföra förändringen även att krävas ytterligare en lösning för genomförandet, under 
vårmötet 2019. 



 
 
Protokoll årsmöte

�

 
 

Växjö  2018-11-05

Bilaga 6  
 
Motion  
 
Förändring utav Utbildningsutskottets ordförande roll  
 
Denna motion handlar om att officiellt ändra namnet på Ordförande för EHVS  
Utbildningsutskott (UU). Likt motion 1, handlar detta om precis samma sak, med undantaget att 
uppgifterna redan har förändrats sedan tidigare år men att förändringen aldrig som vi kan se,  
röstats igenom. I dagsläget har rollen som UU Ordförande inneburit dubbelt ansvar då ordförande 
både varit ordförande i utskottet men även burit huvudansvaret för hela sektionen inom föreningen. 
Någonting som styrelsen 2018 samt ordförande för UU märkt av under  
verksamhetsåret 2018.  
 
Tanken med denna förändring innebär att personen som blir vald till Ordförande för EHVS  
Utbildningsutskott 2019 enbart innehar rollen som Ordförande för UU i Styrelsen. Det kommer på 
denna post också att ske ett namnbyte på posten. Från UU-ordförande till Utbildningsansvarig. Detta 
arbete innefattar att hen ansvarar för den generella kontakten och arbetsuppgifterna som berör EHVS 
Utbildningsfrågor. Således kommer personerna som är medlemmar i Utbildningsutskottet att utse en 
egen ordförande som ansvarar för utskottet. Detta i praktiken kan ses som exakt samma upplägg som 
EHVS har i de andra sektionerna (PU, MU, NU).  
Som förtydligande innebär detta att ordförande i UU är personen som för talan vidare till den person 
som blir Utbildningsansvarig. Förändringen behandlar även en förändring i organisationskartan. Det 
innebär att Utbildningsutskotten läggs under en ny post som kommer heta  
Utbildningsansvarig. 
 
Fördelar: 
 
- Klarare struktur av posten  
- Genomgående samma upplägg i föreningen 
- Tydligare bild av ansvarsområden  
- Arbetet med internationalisering går snabbare framåt 
 
 
Genomförande  
 
Det som alltså ska genomföras är en förändring av posten som UU Ordförande för att förenkla och 
förbättra arbetet som handlar om utbildningsfrågor och allt där till. Det kommer att ske ett namnbyte 
på posten från UU-Ordförande till Utbildningsansvarig. Det innebär också en förändring i 
organisationskartan. Där en ny post läggs in och som Utbildningsutskotten läggs under. 
Eftersom att denna motion uppkommer på årsmötet hösten 2018 kommer det vid eventuell röstning 
att genomföra förändringen även att krävas ytterligare en lösning för genomförandet, under vårmötet 
2019.


