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Årsmötesprotokoll SthlmUP VT20
Plats: Café Bojan, Stockholms Universitet
Datum: 20-03-31

Styrelsens sammansättning innan årsmöte
Ordförande

Viktoria Orsén

Vice Ordförande

Felicia Nielsen

Projektansvarig

Elvira Egarp

Ekonomiansvarig

Amanda Racki

Ordförande för Utbildningsutskottet

Nesrin Dawe

Ordförande för PR- och Marknadsföringsutskottet

Emma Green

Ordförande för Nöjesutskottet

Sanna Austrell

Ordförande för Näringslivsutskottet

Elicia Egarp

Styrelsens sammansättning efter årsmöte
Ordförande

Karin Murray

Vice Ordförande

Ebba Lagerqvist

Projektansvarig

Priya Kaur

Ekonomiansvarig

Livija Bekkus

Ordförande för Utbildningsutskottet

Emma Eurenius

Ordförande för PR- och Marknadsföringsutskottet

Juliette Consani

Ordförande för Nöjesutskottet

Izabella Zulfiyeva

Ordförande för Näringslivsutskottet

Vilma Hargéus

Årsmötet beslutade att följande blir firmatecknare 2020
● Ordförande Karin Murray (970817-8604)
● Ordförande för näringslivsutskottet Vilma Hargéus (991031-8725)
● Ekonomiansvarig Livija Bekkus (940727-0249)
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1. Mötets öppnande
Viktoria Orsén börjar med att välkomna samtliga medlemmar till mötet och går igenom
föregående år, samt SthlmUps syfte och mål. Viktoria går igenom riktlinjerna för det digitala
årsmötet i Zoom.

Mötet öppnas kl:15.15 den 31 mars 2020.

2. Val av mötesfunktionärer
a) Stämmoordförande: Viktoria Orsén
b) Stämmosekreterare: Felicia Nielsen
c) Två justerare tillika rösträknare: Elvira Egarp och Emma Green

3. Fastställande av röstlängd
22 stycken exklusive Hugo, Lisa och Per-Markus.

4. Fastställande av dagordning
a) JA!

5. Fastställande av arbetsordning
Talartiden sker via Zoom. Vi bjuder in den som vill yttra sig genom att unmute micken.

Talartiden är begränsad enligt nedan uppdelning
6. Föredragande av ekonomisk berättelse och bokslut

5 min

7. Föredragande av proposition

10 min

8. Föredragande av motion

10 min

9. Debattinlägg

2 min

10. Föredragande av valberedningens förslag till post

3 min

11. Plädering

2 min

12. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Viktoria går igenom arbetsordningen steg för steg som finns i Årsmöteshandlingarna VT20.
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Vi kommer inte öppna upp för att andra ska få plädera för en post valberedningen föreslagit,
men man kommer få plädera för sin egen sak.

Man använder chatten för att stoppa om det är så att man inte förstår något eller man vill att
personen i fråga ska utveckla.

13. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Viktoria presenterar verksamhetsberättelsen för de senaste verksamhetsåret.

Styrelsen sammansättning under perioden VT19-HT19:
Ordförande - Marina Hedberg
Vice Ordförande - Viktoria Orsén
Koordinator - Julia Fundingsrud
Ekonomiansvarig - Amanda Racki
Ordförande för utbildningsutskottet - Nesrin Dawe
Ordförande för PR- och marknadsföringsutskottet - Elvira Egarp
Ordförande för nöjesutskottet - Karin Murray
Ordförande för näringslivsutskottet - Elicia Egarp

Styrelsens sammansättning under perioden HT19-VT20
Ordförande - Viktoria Orsén
Vice Ordförande - Felicia Nielsen
Projektansvarig - Elvira Egarp
Ekonomiansvarig - Amanda Racki
Ordförande för utbildningsutskottet - Nesrin Dawe
Ordförande för PR- och marknadsföringsutskottet - Emma Green
Ordförande för nöjesutskottet - Sanna Austrell
Ordförande för näringslivsutskottet - Elicia Egarp

En av de största förändringarna vi gjort under 2019 var att ändra om rollen som koordinator
till rollen som projektansvarig.
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Vi har även under året 2019 valt in en intern och extern revisor för första gången.

Infört ett nytt ekonomisystem som ska enklare ska ge en bättre bild av ekonomin.

I slutet av 2019 har föreningen 447 medlemmar varav ungefär 50 engagerade.
Utbildningsutskottet: Nesrin presenterar vad hon gjort inom utskottet under året 2019 såsom
pluggstugor, certifieringsutbildningar, samarbete med HR-föreningen, arbetat med
kommunikationen med ledningsgruppen
Pr- och marknadsföringsutskottet: Emma presenterar vad hon gjort under året 2019 såsom
visitkort, rollup, hemsidan, ny app som hjälper oss kommunicera enklare med event
Nöjesutskottet: Sanna presenterar vad hon gjort under året 2019 såsom sommarfest,
Europaresan och Åreresan såväl en halloweenfest, julsittning i form av en vänskapssittning
med PerS, Södertörns högskola.
Näringslivsutskottet: Elicia presenterar vad hon gjort under året 2019 såsom föreläsningar,
workshops och studiebesök, träffat HR-personer på Handelsbanken, varit på mingelkväll hos
konsultföretaget Recpro, mentorskapsprojekt, fler företag intresserade i annonspublicering
och samarbeten.

Årsmötet föreslås besluta att den av styrelsen föreslagna verksamhetsberättelse för det
senaste verksamhetsåret - JA!

14. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
Amanda presenterar förvaltningsberättelsen för 2019.

Intäkterna har summerats till (432 787,50 kr) och kostnaderna har uppgått till (430 757,04 kr)
vilket resulterat i ett resultat på (2030,46 kr).
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Föreningens olika event under 2018 (sittningar, resor och dylikt) har resulterat i ett underskott
på (233 420 – 243 677 = -10 257 kr). Underskottet kan främst förklaras genom att SthlmUP i
nytt samarbete med Dynamicus anordnade resa samt lunch för våra medlemmar för att delta
på PvD april 2019 vilket hamnade på en totalkostnad på 7984 kr.

Intäkter
● Samarbetsavtal (36 000 kr)
● Personalvetardagen (72 000 kr)
● Olika bidrag (34 318 kr)
● Försäljning av annonsplatser (7 224 kr)

Kostnader
● Personalvetardagen (-26 212 kr)
● Insparken (-37 136 kr)
● Kick-offer (-32 628 kr)
● Mötesfika (-11 066 kr)
● IT-tjänster (-3 895 kr)
● Bankkostnader (-1 424 kr)
● Bojan-kostnader (-1 590 kr)
● Profilkläder och profilmaterial (-22 132 kr).

Sammanfattningsvis summerar vi ett positivt resultat.

Årsmötet föreslås besluta att godta den av styrelsen föreslagna förvaltningsberättelse för det
senaste räkenskapsåret 2019 - JA!

15. Presentation av budget och budgetutfall
Amanda presenterar och förklarar budget och budget utfall. Vi ligger i fas med
samarbetspartners. Hittills har eventen gått lite back, men vi räknar med att det kommer
ordna upp sig under året. Insparken blev lite dyrare än vi tänkt. Hittills har vi haft intäkter
som täcker våra kostnader, samt inget har gått över budget på något avvikande sätt.
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Fråga från Linnea; Hur går planen framåt om vi får intäktsbortfall från våra evenemang
gällande Corona? Hur ser samarbetsavtalen ut för 2020? Svar: Nuvarande styrelsen har inte
pratat om detta utan vi tänker att det är nästkommande styrelse som får ta tag i detta. Detta då
vi inte vet hur situationen kommer se ut framöver. Idag är det inte ett så stort intäktsbortfall
förutom personalvetardagen. Eventuellt skjuta på event och samarbetspartners till i höst,
eftersom situationen ser ut som den gör. Samtidigt kommer vi nog inte ha lika mycket
kostnader detta år då vi inte kommer kunna genomföra de vi har haft i åtanke. Vi tror alltså
att det kommer balanseras ganska väl.
Per- markus kommentar: Från vår sida fortsätter samarbetet att rulla som tidigare trots
corona, men vi tecknar inte nya avtal och kanske inte sponsrar med pengar till samtliga nya
event som föreningen tänkt genomföra. Dock är man med och bidrar och stöttar i de
evenemang som är återkommande, såsom insparker osv.

Årsmötet föreslås besluta att lägga den av styrelsen presenterade budget och budgetutfall
2020 till handlingarna - JA!

16. Behandling av propositioner samt motioner
Viktoria presenterar att vi har en proposition och samtliga får själva läsa motiveringen till
detta.

Frågor? - Nej
Eller direkt till röstning? - Ja

Det har kommit en liten inflikning att vi i styrelsen tillsammans med valberedningen,
Per-Markus och revisionerna har diskuterat stadgarna sedan innan och därav har alla koll på
detta och är med om förslaget på den nya stadgan.

Årsmötet föreslås besluta att anta styrelsens förslag på ny stadga för SthlmUP i dess helhet att
tidigare antagen stadga upphör att gälla - JA!
● Vi behöver inte räkna rösterna eftersom ingen hade en invändning.
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17. Revisionsberättelse
Hugo presenterar revisionsberättelsen och berättar vad som har granskats. Revisionerna
tycker att styrelsen har gjort ett bra arbete och vill arbetsbefria styrelsen.

18. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse för den tid revisionen avser
På förra halvårsmötet gick inte att ansvarsbefria före detta ordförande Marina Hedberg, därför
inkluderas hon i detta beslut också.

Årsmötet föreslås besluta att anta revisorernas revisionsberättelse som grund för att
ansvarsbefria sittande styrelse samt Marina Hedberg (tidigare Ordförande) - JA!
RAST: 16.06.
TILLBAKA: 16:20
Fastställande av röstlängd efter pausen
20 stycken exklusive Hugo, Lisa och Per-Markus.

Viktoria välkomnar alla tillbaka efter rasten. Viktoria berättar hur vi kommer gå tillväga med
valberedningens förslag. Vi kommer spotlitga personen det gäller så alla får ett ansikte på
personen som är nominerad.

19. Val av styrelsen
Max från valberedningen börjar med att presentera sig och berätta hur de gått tillväga i deras
arbete till att nå förslag. Beslutet angående ordförande har fattats av Johanna och Max.

Ordförande: Karin Murray
Golvnominering: NEJ
Vill du plädera för din sak Karin? Ja. Hej, jag tror de flesta känner mig annars heter jag
Karin. Älskar SthlmUp och har varit engagerad hela min studietid och vill mer än gärna
fortsätta.
Kan vi anta Karin till ordförande? JA
Firmatecknare: Årsmötet beslutar att Karin Murray blir firmatecknare (970817-8604)

SthlmUP - Stockholms Universitets Personalvetarförening
Org. Nr. 802488-6403

Årsmötesprotokoll
31 mars 2020

Vice ordförande: Ebba Lagerqvist
Golvnominering: NEJ
Vill du plädera för din sak Ebba? Ja. Hej, tusen tack till valberedningen och nomineringen.
Ser framemot att få leva upp till gamla styrelsens engagemang.
Kan vi anta Ebba som vice ordförande? JA
Ekonomiansvarig: Livija Bekkhus
Golvnominering: NEJ
Vill du plädera för din sak Livija? Tacka för nomineringen och valberedningen. Jag ser
verkligen framemot detta och ser framemot att lära mig mer inom ekonomin och inom
styrelsearbete.
Kan vi anta Livija som ekonomiansvarig? JA!
Firmatecknare: Årsmötet beslutar att Livija Bekkus blir firmatecknare (940727-0249)

Projektansvarig: Priya Kaur
Golvnominering: NEJ
Vill du plädera för din sak Priya? Tack till valberedningen och nomineringen. Nu kör vi!
Kan vi anta Priya som projektansvarig? JA

Ordförande för PR- och marknadsföringsutskottet: Juliette Consani
Golvnominering: NEJ
Vill du plädera för din sak Juliette? Tack. Ska bli jätteroligt att få vara en del av föreningen
och lära mig mer.
Kan vi anta Juliette som ordförande för PRMU? JA
Ordförande för nöjesutskottet: Izabella Zulfiyeva
Golvnominering: NEJ
Vill du plädera för din sak Izabella? Izabella, kallas för Bella. Ser framemot detta och är
supertaggad på rollen.
Kan vi anta Izabella till ordförande för nöjesutskottet? JA
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Ordförande för näringslivsutskott: Vilma Hargéus
Golvnominering: NEJ
Vill du plädera för din sak Vilma? Här är jag. Tack för nomineringen och tack till
valberedningen. Jag ser framemot detta och en spännande höst.
Kan vi anta Vilma som ordförande för näringslivsutskottet? JA
Firmatecknare: Årsmötet beslutar att Vilma Hagéus blir firmatecknare (991031-8725)
Eftersom vi fick ett avhopp till rollen som ordförande för utbildningsutskottet öppnar vi upp
för golvnominering.
Valberedningens golvnomineringsförslag till ordförande för utbildningsutskottet Emma
Eurenius
Golvnominering: NEJ
Godtar du (Emma) valberedningens golvnomineringsförslag? JA!
Vill du plädera för din sak Emma? Mitt namn heter Emma och jag har fått ett fint intryck
av föreningen och jag tror man kan lära sig väldigt mycket vilket jag verkligen vill göra och
jag vill vara med och driva föreningen framåt. Lugn och lyhörd, samt strukturerad är mina
personlighetsdrag.
Kan vi anta Emma som ordförande för utbildningsutskottet? JA
20. Val av revisor
Intern revisor: Lisa Sindsjö
Golvnominering: NEJ
Vill du plädera för din sak Lisa? Skulle vara superroligt att få vara med i föreningen igen
och få stötta i den mån jag kan med den erfarenhet från föreningen jag har.
Kan vi anta Lisa till intern revisor? JA
Extern revisor Hugo Thorén
Golvnominering: NEJ
Vill du plädera för din sak Hugo? Jätteroligt att bli nominerad igen. Jag har tyckt att det
varit väldigt roligt. Jag har bred erfarenhet och tycker att finnas där som rådgivare och
granskare. Ser framemot ett framtida arbete.
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Kan vi anta Hugo till extern revisor? JA

21. Val av valberedning
Ledamot i valberedningen: Viktoria Orsén
Golvnominering: NEJ
Vill du plädera för din sak Viktoria? Tack till valberedningen och nomineringen. Jag vill
testa lite nya erfarenheter och det var därför jag tackade jag. Det är så fint att sitta i en grupp
med människor där alla ideell engagerar sig.
Kan vi anta till ledamot i valberedningen? JA
Ledamot i valberedningen: Jessica Drugge
Golvnominering: NEJ
Vill du plädera för din sak Jessica? Varit vice i nöjes och ser framemot att ta mig an nya
utmaningar.
Kan vi anta till ledamot i valberedningen? JA

Ledamot i valberedningen: Miriam Adhanom
Golvnominering: NEJ
Vill du plädera för din sak Miriam? Jag tackar för nomineringen och tack till
valberedningen. Jag ser framemot ett samarbete med Viktoria och Jessica och göra ett bra
arbete.
Kan vi anta till ledamot i valberedningen? JA
Enligt stadgarna kan man vara 2- 4 personer i valberedningen. Om någon vill nominera sig
till den 4 platsen så går det bra att göra det nu. Vi öppnar för golvnominering till denna roll.
NEJ ingen golvnominerg,

22. Övriga frågor
Per- Markus tackar för att han får vara med. Exemplariskt anordnat. Sen vill jag komma med
lite information och uppmaning. Som ni vet ser det speciellt ut framöver med Corona. Om ni
inte är med i A-kassan så gå med idag, för då räknas ert medlemskap för hela månaden. 1
månads medlemskap innebär 4 månaders medlemskap, vilket ger en ekonomisk trygghet. Ni
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som inte är medlemmar i facket, föredömningsvis i SSR. Är du student medlem i förbunden
bör du se över våra förmåner på SSR. IDAG SKA NI GÅ MED I A-KASSAN! Tack för mig
och tack för ett jättebra årsmöte.

Viktoria tackar för alla som deltagit och alla som hjälpt till och engagerat sig under året. Vi
hade aldrig kommit så långt som vi gjort om inte vi hade haft så engagerade medlemmar.
Tackar för styrelsen och dess arbete.

23. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl 17: 05 den 31 mars 2020
Signaturer:

____________________________

_________________________

Mötesordförande Viktoria Orsén

Mötessekreterare Felicia Nielsen

____________________________

_________________________

Justerare 1 Elvira Egarp

Justerare 2 Emma Green

