
F! Lund 1 (7)

Kallade: Samtliga medlemmar i F! Lund
Förord: Angelica Kauntz hälsar välkommen och förklarar mötesordningen.

Närvarande medlemmar
Alida Gadea
Pernilla West
Linete Roque Andersson 
Ida Lodin (till 14:00)
Yumna Ramadan
Baharan Raoufi
Daniel Beckman
Erik Ulfsson
Karin Johansson
Dmitir Ivanov
Daniel Kraft
Carl Granklint Rask
Helena Cederholm (till 15:03)
Marit Stigson (till 14:20)
Emeli Lindström
Cherry Batarpo

Övriga mötesdeltagare
Anna Lundén (till 16:49)

§ Ärende Beslut

1. Val av mötesordförande, 
mötessekreterare och justerare

Angelica Kauntz kandiderar till 
mötesordförande.

Sara Häll kandiderar till mötessekreterare.

Pernilla West kandiderar till justerare. 

Erik Ulfsson kandiderar till justerare.
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Medlemmarna beslutar

att välja Angelica Kauntz till mötesordförande.

att välja Sara Häll till mötessekreterare.

att välja Pernilla West till justerare.

att välja Erik Ulfsson till justerare.

2. Mötets behöriga utlysande Medlemmarna beslutar

att finna mötet behörligen utlyst. 

3. Fastställande av dagordning Angelica Kauntz yrkar: 

att dela upp propositioner och motioner på en 
punkt var:
12 Propositioner
13 Motion ”Sekreterare”
14 Motion vegan
15 Motion Alkohol
16 Övriga frågor

Medlemmarna beslutar

att bifalla Angelica Kauntzs yrkande.

att fastställa dagordningen med justeringarna 
ovan.

4. Fastställande av röstlängd Vid mötets öppnande närvarade 15 
röstberättigade medlemmar. 

Medlemmarna beslutar

att Anna Lundén har närvarande- och 
yttranderätt vid årsmötet. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och 
ekonomiska berättelse.

Sara Häll redogör för verksamhetsberättelsen, 
revisor Helena Cederholm redogör för den 
ekonomiska berättelsen. 

Pernilla West yrkar:
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att lägga till första KF-mötet i 
verksamhetsberättelsen

Medlemmarna beslutar:

att lägga till första KF-mötet i 
verksamhetsberättelsen
att lägga verksamhetsberättelsen och den 
ekonomiska berättelsen till handlingarna.

6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen Medlemmarna beslutar:
 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna
ge ansvarsfrihet till styrelsen 

7. Styrelsens förslag om verksamhetsplan 
och budget för kommande 
verksamhetsår.

Sara Häll redogör för styrelsens förslag på 
verksamhetsplan.

Angelica Kauntz redogör för styrelsens förslag 
på budget för kommande verksamhetsår. 

Medlemmarna beslutar:

att fastställa verksamhetsplanen för 
nästkommande verksamhetsår.

att fastställa budget för nästkommande 
verksamhetsår.

Att ajounera mötet från 13:48 till 13:55 

8. Val av styrelse Valberedningens förslag till styrelse 
presenteras av Karin Johansson. Tre kandidater 
har dragit tillbaka sin kandidatur: Jessica 
Garpvall, Isabella Fält och Pernilla West, varpå 
Daniel Kraft som också kandiderat föreslås 
som ordinarie ledamot i styrelsen. Valet av 
styrelse genomförs med två valomgångar, en 
för ordinarie ledamöter och en för suppleanter. 

Medlemmarna beslutar:

att ajounera mötet från 14:25 till 14:28

att välja Karin Stubbergaard, Alida Gadea, 
Yumna Ramadan, Ida Lodin, Baharan Raoufi, 
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Daniel Beckman, Linete Roque, Emelie 
Lindström och Daniel Kraft till ordinarie 
ledamöter i F! Lunds styrelse. 

att välja Cherry Batrapo till suppleant i F! 
Lunds styrelse. 

9. Val av firmatecknare Cherry Batrapo yrkar:

att uppdra styrelsen att vid sitt konstituerande 
möte utse två ledamöter inom styrelsen som 
kan teckna föreningens firma var för sig. 

Daniel Beckman yrkar:

att hänskjuta ärendet till styrelsen. 

Medlemmarna beslutar:

att lägga till Cherry Batrapo i röstlängden.

att uppdra styrelsen att vid sitt konstituerande 
möte utse två ledamöter inom styrelsen som 
kan teckna föreningens firma var för sig.

10. Val av valberedning om 2-5 personer Diskussion om problemet med bortfall i 
valberedningen. Nomineringar hittills är 
Dmitri Ivanov, Ida Sandberg, Tove Gladh och 
Karin Johansson

Pernilla West yrkar:
att öppna upp för fri nominering

Medlemmarna beslutar:
att öppna upp för fri nominering

Pernilla West nominerar Carl Granklint Rask
Karin Johansson nominerar Sara Häll

Baharan yrkar:
att de nominerade nomineras som ersättare

Medlemmarna beslutar:
att Carl Granklint Rask och Sara Häll 
nomineras som ersättare till valberedningen.

Medlemmarna beslutar:
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att ta beslutet med acklamation. 

att välja Dmitri Ivanov, Ida Sandberg, Tove 
Gladh och Karin Johansson till ordinarie 
valberedning.

att välja Carl Granklint Rask och Sara Häll till 
ersätare i valberedning. 

11. Val av revisorer, 2 stycken Karin Johansson presenterar valberedningens 
förslag: Anna Lundén och Ida Frisendahl.

Medlemmarna beslutar

att ta beslutet genom acklamation

att välja Eva Frisendahl och Anna Lundén till 
revisorer för F! Lund

att ajounera mötet från 15:08 till 15:20

12. Proposition stadga Styrelsen har skrivit förslag på ny stadga. 

Cherry Batrapo yrkar:
att i 1 kap 1§ även lägga till förkortningen FI 
Lund.

Mötet beslutar:
att i 1 kap 1§ även lägga till förkortningen FI 
Lund.

att anta förslaget på ny stadga med 
justeringarna ovan. 

13. Motion sekreterare Karin Johansson har skrivit en motion med 
yrkande: att det tillförs i stadgarna att styrelsen 
förutom val av ordförande och kassör även 
beslutar om val av sekreterare. 

Styrelsen föreslår avslag på motionen.

Diskussion om motionen. 

Förslag 1: Formulera stadgan Kap 7 § 2 sista 
meningen: Årsmötet beslutar funktionerna 
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ordförande, sekretrare och kassör.

Förslag 2: Formulera stadgan Kap 7 § 2 andra 
meningen: (...) inom sig sekreterare och andra 
behövliga funktioner.

Förslag 3: att uppmana nuvarande styrelse att 
utse en ständig sekreterare inom sig. 

Medlemmarna beslutar

att uppmana nuvarande styrelse att utse en 
ständig sekreterare inom sig. 

14. Motion vegannorm inom F! Lund Daniel Beckman har skrivit en motion med 
yrkande: att Feministiskt Initiativ Lund ska 
vara en nykter verksamhet och ingen dryck 
med alkohol starkare än 2,25 % ska vara 
tillåten i sammanhang där Feministiskt Initiativ 
Lund verkar. 

Cherry Batrapo yrkar

att: meningen ”Medlemmar får förtära icke-
vegansk mat och dryck i samband med 
deltagande i verksamhet men att den får 
införskaffas av den enskilde och inte med 
partiets medel.” läggs till Daniel Beckmans 
förslag.

Carl Granklint Rask yrkar:

att ändra meningen till: Feministiskt initiativ 
Lund ska till sin verksamhet verka för att 
inhandla förtäring (mat och dryck) efter 
vegetabilisk norm.

Dmitri Ivanov yrkar:

att dra streck i debatten

Medlemmarna beslutar:

att dra streck i debatten.

att ajounera mötet till 17:00

att Feministiskt initiativ Lund ska till sin 
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verksamhet verka för att inhandla förtäring 
(mat och dryck) efter vegetabilisk norm.

att uppdra åt styrelsen att utforma en policy 
utifrån årsmötesbeslutet.

15. Motion alkohol Daniel Beckman har skrivit en motion med 
yrkande att: F! Lund inte ska inhandla 
alkoholdryck starkare än 2,25 % för 
föreningens medel och hålla sina aktiviteter 
nyktra.

Cherry Batrapo yrkar:

att avslå motionen. 

Medlemmarna beslutar 

att bifalla Daniels yrkande.

att uppdra åt styrelsen att inkludera 
alkoholinköp i policyn utifrån 
årsmötesbeslutet.

16 Övriga frågor Gamla styrelsen sammankallar till ett 
överlämningsmöte med nya styrelsen.

17 Mötets avslutande Mötet avslutas 17:35

Vid protokollet

Sara Häll (Mötessekreterare)

Justeras

Pernilla West (Justerare)
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Erik Ulfsson (Justerare)


