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Föredragningslista, EHVS Vårmöte 2018-04-26  
§ 1 Mötets öppnande 
 
§ 2 Val av mötesordförande 
 Förslag: Lovisa Johansson  
 Godkänd 
  
§ 3 Val av mötessekreterare  
 Förslag: Ebba Soprani 

 Godkänd 
 
§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
 Förslag: Josefine Gallardo, Olle Hyllén 

 Godkänd 
 
§ 5 Godkännande av mötets utlysande och beslutsmässigt 
 Föredragande: Mathilda Johansson 

 Mathilda redogör för att de restriktioner som finns i EHVS stadgar inför ett vårmöte har följts. 

 Godkänd 

 
§ 6 Fastställande av röstlängd 

 152 personer 

 Godkänd 

 
§ 7 Adjungeringar 

 16 personer utan legitimation 

 Godkänd 

 
§ 8 Godkännande och fastställande av föredragningslista  
 Godkänd 
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Information 
 
§ 9 Målpresentation för verksamhetsåret 2018    Bilaga 1  
 Föredragande: Adam Wetterstrand 

 Adam redogör för verksamhetsplanen och målvisionen för verksamhetsåret 2018. Pratar om 

intern och extern kommunikation, så som implementering av ett CRM system för att det ska bli lättare 

att följa information och beslut mellan perioder. Pratar även om digitalisering och strategin för att nå 

denna visionen är exempelvis en kontantfri förening, andra plattformar för enklare hantering och 

tillgänglighet samt en uppdaterad hemsida. Vidare pratar Adam om globaliseringen inom föreningen 

där målet är att fortsätta sträva mot att alla ska ses som lika oavsett bakgrund och därför fortsätta med 

tvåspråkig kommunikation samt att arbeta och utveckla relationen med internationella studenter inom 

EHVS. 

Lägga informationen till handlingen: Godkänd 
 
§ 10 Budget för EHVS verksamhetsåret 2018    Bilaga 2  
 Föredragande: Måns Schultz 

 Måns redogör för budgeten i stora drag och redogör för budgeterade intäkter och kostnader för 

verksamhetsåret 2018. Information från diverse utskottsordföranden samt tidigare utfall har betraktats 

inför uppställandet av budgeten. 

Lägga informationen till handlingarna: Godkänd 

 
§ 11 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2017 Bilaga 3  
 Föredragande: Styrelsen 2017 

 Erik Hällefors, Frida Axelsson, Elin Jönsson, Amanda Brinkenius, Simon Otterberg och Anna 

Folkestad från Styrelsen 2017 är på plats och redogör för sina verksamhetsberättelser under mötet. 

Allas verksamhetsberättelser fanns att tillgå i möteshandlingarna. 

Godkänd 

  
§ 12 Utlåtande från EHVS räkenskapsrevisorer för året 2017  Bilaga 4  
 Föredragande: Alexandra Gustafsson och Henrik Vu 

 De föredragande är inte närvarande men Mathilda Johansson läser upp revisionsberättelsen 

under mötet. 

Godkänd revisionsberättelse  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Beslutspunkter 
 
§ 13 Fastställande av ekonomisk resultat 2017    Bilaga 3 
 85 734 kr. 

 Godkänds 
                          
§ 14 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2017   Bilaga 4  
 Revisorerna yrkar på ansvarsfrihet för Styrelsen 2017. 

Godkänd 
     
§ 15 Sammankallande för valberedningen till 2019 års styrelse  Bilaga 5   
 samt tillhörande suppleant 
 Föredragande: Mathilda Johansson 

 Sammankallande person: Anna Glowacki 

 Godkänd 

 Suppleant: Johan Lilliestrand 

 Godkänd 

 
§ 16 Revidering av motion      Bilaga 6 

 Föredragande: Adam Wetterstrand 

 Styrelsen 2017 förde en motion om att ändra organisationskartan för att flytta Internationella-

Utskottet under Utbildnings-Utskottet vilket godkändes under årsmötet 2017. Styrelsen 2018 yrkar på 

att vi ska rösta bort detta och låta Internationella-Utskottet som tidigare stå kvar ensamma i 

organisationskartan. Detta pga. att Nicolas Arriagada, som är ordförande för Internationella-Utskottet 

2018 har jobbat hårt med att dra igång aktiviteten i utskottet igen. Under 2018 ska man se över mål 

med internationella utskottet så EHVS inte ställs inför samma situation igen. Fråga av Emelie Backman: 

Kommer Utbildningsutskottets ordförande ändras till utbildningsansvarig i organisationskartan, som 

även det var uppe som en motion under årsmötet 2017. Svaret är  ja, eftersom det inte står med i de 

förändringar styrelsen 2018 sätter sig emot. 

Godkänd  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Övrigt 
 
§ 17 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor tillkommer. 

 
§ 18 Mötet avslutas  

 Mötet avslutas klockan 17:52. 

__________________________  __________________________  
 
Lovisa Johansson – Ordförande  Josefine Gallardo - Justeringsperson  
 
 
 
__________________________  __________________________  
 
Ebba Soprani – Sekreterare  Olle Hyllén- Justeringsperson


