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Styrelsens sammansättning innan halvårsmöte:
Ordförande - Linnea Bjäräng
Vice Ordförande - Louice Claesson
Koordinator - Gustaf Holmer
Ekonomiansvarig - Jessica Kvint
Ordförande för utbildningsutskottet - Julia Rosén
Ordförande för PR- och marknadsföringsutskottet - Tilda Avesson
Ordförande för nöjesutskottet - Agnes Westerberg
Ordförande för näringslivsutskottet - Caroline Brask
Styrelsens sammansättning efter halvårsmöte:
Ordförande - Linnea Bjäräng
Vice Ordförande - Louice Claesson
Koordinator - Marina Hedberg
Ekonomiansvarig - Hanna Dahlberg Malm
Ordförande för utbildningsutskottet - Julia Rosén
Ordförande för PR- och marknadsföringsutskottet - Tilda Avesson
Ordförande för nöjesutskottet - Karin Murray
Ordförande för näringslivsutskottet - Caroline Brask

1. Mötets öppnande
● 14.07 ordförande Linnea Bjäräng öppnar mötet
2. Val av mötesfunktionärer:
● Stämmoordförande
○ Linnea Bjäräng väljs till stämmoordförande
● Stämmosekreterare
○ Louice Claesson väljs till stämmosekreterare
● Två justerare tillika rösträknare
○

Max Holm och Jessica Kvint väljs till justerare

3. Fastställande av röstlängd
● Samtliga deltagare på mötet är medlemmar i SthlmUP och är därmed röstberättigade.
● Information om att röstlängden gäller under mötet delges från ordförande Linnea
Bjäräng.
● Röstlängden består av 15
*14.11: 17 röstberättigade medlemmar
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
● Stämman är eniga om att utlysandet skett korrekt
*14.15: Röstlängden förändras till 18 personer
5. Fastställande av dagordning
● Stämman godkänner dagordningen
6. Information från styrelsen
● Ordförande Linnea Bjäräng informerar om nedan punkter
○ Formalian kring årsmöten och halvårsmöten samt hur vi i SthlmUP tänker
kring stadgar och ändring och uppdatering av stadgarna.
○ Information kring styrelseposterna samt hur vi tänker kring tiden man sitter
som styrelsemedlem.

○ Samtliga protokoll finns tillgängliga att läsa på hemsidan www.sthlmup.se,

beslut från senaste styrelsemötet att viss information även kommer utgå via
nyhetsbrev.
- Fråga Jessica Kvint: “exempel på vilket typ av information som kommer?”
Ordförande Linnea Bjäräng besvarar frågan.

*14.20: Röstlängden förändras till 19 personer
*14.26: Röstlängden förändras till 18 personer
7. Fastställande verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret och prognos för årets budget
● Ordförande Linnea Bjäräng förklarar varför vi presenterar budget på halvårsmöte
enligt räkenskapsåret.
● Ekonomiansvarig Jessica Kvint presenterar verksamhetsplan med budget inför 2019
med stöd från ordförande Linnea Bjäräng samt prognosen för budgeten 2018.
○ Frågor kring verksamhetsplanen och budgeten:
-

Fråga från Julia Rosén: “Vad budgetpost Utgift från institutionerna i nnebär?”
Ordförande Linnea Bjäräng besvarar frågan.

-

Fråga från Christofer Ebenholz: “Är detta pengar vi redan fått som är
öronmärkta eller pengar vi behöver ansöka om?” Ordförande Linnea Bjäräng
besvarar frågan.
■ Invändningar på verksamhetsplanen och budget:
-

Invändning från Julia Rosén gällande budgetpost “Aktivitetsbidrag
utskottet” Det står 10 0000 men korrekt belopp ska vara 10 000

● Stämman är eniga om fastställandet av “Verksamhetsplanen med budget 2019” med
revidering av budgetpost “Aktivitetsbidrag utskottet” från 10 0000 till 10 000.
8. Behandling propositioner samt motioner
● Inga motioner har inkommit.
9. Val av vakanta styrelseledarmotsplatser
● Ordförande Linnea Bjäräng presenterar de styrelseposter som valt att avgå samt
informerar stämman om hur

○ Ekonomiansvarig
Ingen golvnominering för posten som ekonomiansvarig.
Stämman är enig om att ansvarsbefria Jessica Kvint.
Linnea Bjäräng presenterar valberedningen samt läser valberedningens
motivering till nominering av Hanna Dahlberg Malm som ekonomiansvarig.
Stämman är enig om att anta Hanna Dahlberg Malm som ekonomiansvarig.
Hanna Dahlberg Malm (970804-xxxx) blir därmed firmatecknare tillsammans
med ordförande Linnea Bjäräng (940211-xxxx) och ordförande för
näringslivsutskottet Caroline Brask (930427-xxxx).
○ Koordinator
Ingen golvnominering för posten som koordinator.
Stämman är enig om att ansvarsbefria Gustaf Holmer.
Linnea Bjäräng läser valberedningens motivering till nominering av Marina
Hedberg som koordinator.
Stämman är enig om att anta Marina Hedberg som koordinator.
○ Ordförande för nöjesutskottet
Stämman är enig om att ansvarsbefria Agnes Westerberg.
Ingen golvnominering för posten som ordförande för nöjesutskottet.
Linnea Bjäräng läser valberedningens motivering till nominering av Karin
Murray som ordförande för nöjesutskottet.
Stämman är enig om att anta Karin som koordinator.
10. Val av vakanta valberedningsledamotsplatser
● Ordförande Linnea Bjäräng ger information om att ingen vakant plats i
valberedningen finns.
- Fråga från Max Holm: “Ska det alltid vara 3 personer i valberedningen?”.
Ordförande Linnea Bjäräng besvarar frågan.
11. Övriga frågor
● Inga frågor.
12. Mötets avslutande
● Ordförande Linnea Bjäräng avslutar mötet 14.46.

Underskrift stämmoordförande:

Underskrift stämmosekreterare:

Linnea Bjäräng

Louice Claesson

Underskrift justerare:

Max Holm

Jessica Kvint

