Protokoll SthlmUP Årsmöte 2018-03-21
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer:
a. stämmoordförande: Linnea Bjäräng väljs till stämmoordförande.
b. stämmosekreterare: Lisa Sindsjö väljs till stämmosekreterare.

c. två justerare tillika rösträknare: Jill Bernhardsson och Josefin Engström väljs till
justerare tillika rösträknare.

3. Fastställande av röstlängd
a. Röstlängd fastställes, gäller endast under detta möte. Röstlängden är 19 personer.
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
a. Mötet har utlysts korrekt
5. Fastställande av dagordning
a. Dagordningen fastställs
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
a. SthlmUP:s Ordförande Linnea Hjerpe läser upp 2017 års verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen kan ej röstas in men presenteras ändå för att medlemmarna
som deltar på mötet ska veta vad som skett i föreningen. Verksamhetsberättelsen
kommer presenteras igen på det extrainsatta årsmötet. Tills dess finns möjlighet att
komma med input och förslag på tillägg eller förändringar.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
a. Stämmoordförande och tillika SthlmUP:s Ekonomiansvarig Linnea Bjäräng läser upp
2017 års förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen kan inte heller röstas in men
presenteras för att medlemmarna som deltar på mötet ska veta vad som skett i
föreningen. Förvaltningsberättelsen kommer även den att presenteras igen på det
extrainsatta årsmötet.
8. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse för den tid revisionen avser
a. Ansvarsfrihet kan inte lämnas då Verksamhetsberättelsen och
Förvaltningsberättelsen ej kan godkännas av stämman. Sittande styrelse behåller
ansvaret till det extrainsatta årsmötet.
9. Val av styrelsen
a. Då det är ett årsmöte kommer samtliga poster i styrelsen bli möjliga att söka. I och
med att den sittande styrelsen inte kan ansvarsbefrias kommer den nya styrelsen
väljas in men inte tillträda förrän den sittande styrelsen vid extrainsatt årsmöte
formellt gått av och befriats från ansvar.
b. Den sittande styrelsen presenterar kort de olika rollerna och vad de innebär.
c. Val av Ordförande.
i.
Linnea Bjäräng nominerar sig till posten som Ordförande.
ii.
Stämman är enig om att Linnea får antas som Ordförande.
d. Val av Vice Ordförande.

i.

Louice Claesson har i sin frånvaro nominerat sig till posten som Vice
Ordförande.
ii.
Stämman är enig om att Louice får antas som Vice Ordförande.
e. Val av Ekonomiansvarig.
i.
Jessica Kvint nominerar sig till posten som Ekonomiansvarig. Även Tove
Zetterlund har nominerat sig till posten som Ekonomiansvarig i sin frånvaro.
ii.
Stämman går till röstning. Röstningen sker dolt.
iii.
Justerarna presenterar resultatet och ny Ekonomiansvarig är därmed Jessica
Kvint.
f. Val av Koordinator.
i.
Gustaf Holmér nominerar sig själv till posten som Koordinator. Stämman är
enig om att Gustaf får antas som Koordinator.
g. Val av Ordförande för Utbildningsutskottet.
i.
Julia Rosén nominerar sig själv till posten som Ordförande för
Utbildningsutskottet.
ii.
Stämman är enig om att Julia får antas som Ordförande för
Utbildningsutskottet.
h. Val av Ordförande för Nöjesutskottet.
i.
Agnes Westerberg har i sin frånvaro nominerat sig till posten som Ordförande
för Nöjesutskottet.
ii.
Stämman är enig om att Agnes får antas som Ordförande för Nöjesutskottet.
i. Val av Ordförande för Näringslivsutskottet.
i.
Caroline Brask nominerar sig själv till posten som Ordförande för
Näringslivsutskottet.
ii.
Stämman är enig om att Caroline får antas som Ordförande för
Näringslivsutskottet.
j. Val av Ordförande för PR- och Marknadsföringsutskottet.
i.
Tilda Avesson nominerar sig själv till posten som Ordförande för PR- och
Marknadsföringsutskottet.
ii.
Stämman är enig om att Tilda får antas som Ordförande för PR- och
Marknadsföringsutskottet..
10. Val av revisor
a. SthlmUP:s styrelse har valt att fortsatt inte ha någon revisor
b. Julia Rosén: Förslag att nästa styrelse sätter ett mål när revisor förväntas införas.
T.ex. när ett viss omsättning uppnås. Förslaget kommer tas vidare på kommande
styrelsemöten.
11. Val av valberedning
a. Linnea Hjerpe förklarar kort vad Valberedning innebär och vad arbetet handlar om.
b. Patrik Millestu nominerar sig själv till Valberedningen.
c. Lihini Wijesinghe har i sin frånvaro nominerat sig själv till Valberedningen.
d. Josefin Engström nominerar sig själv till Valberedningen.
e. Stämman är enig om att Patrik, Lihini och Josefin får antas som Valberedning.
* Röstlängden förändras. Nu 18 personer.
12. Behandling av propositioner samt motioner

a. Linnea Hjerpe presenterar de propositioner som styrelsen har.

i.

Kap 4 §5: Presentation av budget på årsmöte.
1. Förra årsmötet flyttade vi punkten “fastställande verksamhetsplan
samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret” från årsmötets föredragningslista till
halvårsmötets föredragningslista. Detta för att budgeten ska vara satt
inför kommande år. Nu vill vi tillägga punkten “Presentation av budget
för året” i årsmötets föredragningslista, detta för att medlemmarna ska
ges möjlighet att ta del av hur vi taktar mot den satta budgeten och
eventuella förändringar som gjorts.
ii.
Kap 4 §5 och §6: Ändra ordningen i föredragningslista för årsmöte och
halvårsmöte
1. Vi vill placera punkten “behandling av propositioner samt motioner”
före val av styrelsen och val av valberedning. Detta för att sittande
styrelsens propositioner bör behandlas innan styrelsen byts ut. Om
sittande styrelse exempelvis vill införa en ny post i styrelsen bör detta
beslutas om innan vi går till inval av ny styrelse.
2. Förtydligande: I förhållande till ovanstående två propositioner bör ny
punkt “presentation av budget för året” komma innan “behandling av
propositioner samt motioner” i årsmötets föredragningslista 4 kap 5§,
det skulle alltså se ut på följande sätt:
iii.
Kap 6 1§: Revidering vid införande av valberedning
1. Vi vill införa en valberedning i SthlmUP för första gången sedan
föreningen grundades. Sedan föreningens start har vi följt 6 kap 3§
Avsaknad av valberedning, och därmed röstat in styrelsen genom
golvnominering. En valberedning ska enligt stadgarna tillsättas på
Årsmöte om föreningsmötet anser att det finns ett behov av detta
vilket vi i styrelsen anser. Dock vill vi revidera två delar i 1§, dels
minimikravet på antal personer i valberedningen. Förhoppningen är att
valberedningen ska bestå av tre personer men om vi endast blir två
anser vi att det är bättre än inget alls. Vi vill även att valberedningen
ska lägga fram förslag till ny valberedning. Självklart hjälps
valberedning och styrelsen åt, men valberedningen bör ansvara för
presentation och nominering under föreningsmötena.
b. Stämman går till omröstning.
c. Stämman är enig om att anta propositioner om stadgeändring
13. Övriga frågor
a. Medlemmar i utskott - finns det någon gräns?
i.

Upplevelsen är att det finns skillnader i utskotten vilket medför att behovet ser
olika ut.

ii.

För- och nackdelar diskuterades. Frågan har behandlats av tidigare styrelse
som rekommenderar nya styrelsen att fortsätta diskutera frågan.

* Röstlängden förändras. Nu 17 personer.
14. Mötets avslutande

Underskrift justerare:

Jill Bernhardsson

Underskrift mötesordförande:

Linnea Bjäräng

Underskrift mötessekreterare:

Lisa Sindsjö

Josefin Engström

