Protokoll från F! Lunds
årsmöte den13 april 2014.

!
Närvarande: Tove Gladh, Helena Cederholm, Anna Tomasson, Björn
Lundberg, Åsa Maria Kraft, Annika Åkerblom, Pernilla West, Angelica
Kauntz, Daniel Beckman, Cherry Batrapo, Mikael S. Petersen, Carl Granklint
Rask, Sara Häll, Saranna Lundén, Veronica Grönlund. Niklas Olniansky

!
Mötet öppnas av ordföranden Anna Lundén.
Val av mötesordförande: Tove Gladh
Val av mötessekreterare: Saranna Lundén
Justeringspersoner tillika rösträknare: Helena Cederholm, Åsa Maria Kraft.

!
Mötets godkännande av kallelse och dagordning:
Mötet önskar att årsmöteshandlingarna ska var tillgängliga mer än 12 timmar
före. Förklaring till varför inte detta skedde i år: Det fanns inte längre
någon i styrelsen som hade tillgång till medlemsregistret. Styrelsen föreslår
därför att ett flertal personer (minst 2) utses på årsmötet som ansvariga för
medlemsregistret.
Mötet beslutar att årsmötet är behörigt utlyst.
Mötet beslutar att punkten Styrelsens förslag om verksamhetsplan samt
budget för kommande år flyttas ned till att behandlas efter punkten
Motioner.

!
Fastställande av röstlängd
Vi kan konstatera att alla närvarande har rösträtt.

!
Styrelsens verksamhetsberättelse
Förslag 1: byta ut ”irriterande” i delen om Belinda Ohlssons dokumentär
mot ”uppmärksammade”.
Mötet godkänner ändringen.
Förslag 2: namnge de som varit ansvariga på alla aktiviteter.
Mötet godkände ändringen.

Med dessa ändringar så godkände mötet verksamhetsberättelsen.

Ekonomisk redogörelse
Förslag till ändring 1: Angående ”We party too” och för in personer som
deltog samt att det handlade om ”låna en fördom” under Mångfaldsdagarna
2013.
Förslag 2: Ändra 2013 till 2014 på datumet för underskrift i
Revisionsberättelsen.
Förslag 3: Två revisionsberättelser och Kristians ekonomiska
sammanställning ska utgöra den ekonomiska redovisningen. (3 närvarande
styrelsemedlemmar skriver under på den ekonomiska sammanställningen. )
Mötet godkände de tre föreslagna ändringarna

Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att styrelsen kunde ges ansvarsfrihet.

!
Val av styrelse
Valberedningens förslag till styrelse inför årsmötet.
Ordförande: Sara Häll
Kassör: Michael S. Petersen
Kommunikationsansvarig:
Angelica Kauntz
Valrörelseplaneringsansvarig:
Emma Sventelius
Politikansvarig: Cherry Batrapo
Medlemsansvarig: Daniel Beckman
Aktivitetsansvarig: Carl Granklint Rask
Övriga ordinarie ledamöter: Veronica Grönlund och Robert Jensen.
Suppleanter: Anna Tomasson, Pernilla West och Catarina Nkembo.

!
Introduktion från Valberedningen: För första gången har vi haft ett
nomineringsförfarande i F! Lund. Alla som har nominerats kommer föreslås

till någon form av position. Vi har även kunnat nominera personer som inte
varit medlemmar, samma process som i övriga F!, d.v.s. inte exkluderande.
Det är även första gången vi har nominerat till specifika poster inom
styrelsen, men valberedningen föreslår att F! Lund gör som F! Skåne, d.v.s.
att årsmötet inte spikar posterna, utan att styrelsen får konstituera sig själv
(i enlighet med F! Lunds stadgar).
Valberedningen föreslår även att årsmötet utser de två toppkandidaterna på
Lundalistan till talespersoner eftersom det är en bra titel och det blir tydligt
i vilken egenskap dessa pratar. Tanken är att skilja talespersonernas ansvar
från ordförandeposten vilket är en mer intern position medan
talespersonerna inte belastas med det administrativa ansvaret.
Valberedningens förslag är att talespersonerna även skall vara suppleanter i
styrelsen. De två föreslagna är Anna Tomasson och Pernilla West.
Valberedningen har även, på inrådan av nuvarande styrelse, föreslagit en
extra post inom styrelsen, nämligen politikansvarig.

!
Mötet beslutar att godkänna valberedningens förslag till styrelse.
Årsmötet beslutar att välja Anna Tomasson och Pernilla West till
talespersoner och dessa är dessutom medlemmar i styrelsen som
suppleanter Kommentar till styrelsen: Hur länge sitter talespersonerna?

!
Val av Valberedning
Till valberedning för 2015 valde årsmötet Saranna Lundén, Tove Gladh och
Björn Lundberg

!
Val av revisorer
Till revisorer valde årsmötet Helena Cederholm och Anna Lundén.

!
Behandling av motioner
Motion inkommen i rätt tid från Anna Tomasson och Angelica Kauntz.
Motionen tar upp hur F! Lunds organisation behöver förändras då vi vuxit så
mycket det senaste året. Denna motion skulle förtydliga ansvarsområden
och kommunikationen. Den syftar också till att hålla organisationen så platt
som möjligt. Förslaget har tagit inspiration från F! Stockholm.
Nätverksorganisationen där styrelsen är i mitten och har en sammanhållande
funktion och fasta utskott med olika inriktning som kan organisera sig vid
behov.

Det som är nytt är att vi skulle ha utskott och att vi skall satsa på
kontinuitet. Detta för att alla medlemmar ska veta vilka arbetsprocesserna
är och därmed göra F! tillgängligt. Vi vill se en platt organisation men om
det inte finns en tydlig struktur så är det få personer som har koll på det
mesta och då blir F! Lund hierarkiskt utan att vi avser det. Medlemmar ska
veta vilka de ska vända sig till för att kunna engagera sig.
Muntligt svar från styrelsen på årsmötet: Vi tycker att motionen är mycket
bra i stort och motsvarar avgående styrelses tankar om nyorganisation och
tillgänglighet och anser att den behöver diskuteras mer på årsmötet. Vissa
delar som motionen föreslår menar vi har genomförts genom att
valberedningen föreslagit fler specifika poster inom styrelsen så vi har alla
tänkt i samma banor.
Under mötet påtalades att det är viktigt och önskvärt med samarbete inom
de olika arbetsgrupperna mellan Unga Feminister, F! Lund och F! Studenter,
så vi i hela F! får mångfald på frågorna, och får styrka i varandra, bygga
broar.
Det föreslogs också att det bör stå något om att ickemedlemmar eller andra
experter kan vara knutna till de olika arbetsgrupperna, dock att en F!medlem ska vara ansvarig. Dessutom bör det även noteras att de fasta
utskotten, också bör kunna ha mandat att upplösa sig själva t.ex.
valkampanjutskottet.

!
Mötesordföranden föreslog att årsmötet fattar beslut i de 5 olika punkterna i
motionen separat.
Punkt 1: Årsmötet beslutar att F! Lund anammar en struktur med tydliga
styrelseroller, utskott och arbetsgrupper. Styrelsen beslutar vilka utskotten
ska vara.
Punkt 2: Årsmötet beslutar att anta förslag till stadgeändring och lägga till
följande förslag som §8 i F! Lunds nuvarande stadgar (efterföljande
paragrafer står kvar men med ny numrering) :
“§8 Utskott och arbetsgrupper Medlemmar kan organisera sig i utskott och
arbetsgrupper. Utskotten kan arbeta med såväl politiska som organisatoriska
frågor. Utskotten är av bestående karaktär, ska utgöras av minst en ansvarig
medlem och ska godkännas av styrelsen.
Arbetsgrupper inrättas vid behov för tidsbegränsade uppdrag. Arbetsgrupper
skapas under utskotten, ska utgöras av minst en ansvarig medlem och
godkänns av utskottet det tillhör.
Initiativ till utskott och arbetsgrupper kan tas av såväl styrelsen som av
medlemmarna. Utskott och arbetsgrupper har mandat att ta beslut inom
sina ansvarsområden.”
Punkt 3: Motionärerna drar tillbaka sitt yrkande om att skapa grafisk profil
för F! Lund.

Årsmötet är dock positivt till att det skapas mallar för utskick, flygblad, epost, protokoll etc men det finns redan en grafisk profil som gäller för hela
F! nationellt och den skall även F! Lund hålla sig till.
Punkt 4: Motionärerna jämkar till:
”att uppdra åt styrelsen, tillsammans med medlemmarna, att ta fram
policydokument som ska finnas på hemsidan om arbetet i utskotten och om
arbetsgrupper.”
Årsmötet är positiva till detta.
Punkt 5: Årsmötet antar punkt 5 med tillägget: ”Paketet ska i första hand
skickas elektroniskt”. Motionen som godkänns lyder således:
”att F! Lund skapar ett “välkomstpaket” till alla nya medlemmar.
Välkomstpaketet ska innehålla information om hur de kan engagera sig och
kontaktuppgifter. Paketet ska i första hand skickas elektroniskt.”

!
!
Verksamhetsplan och budget
F! Lund ska synas överallt, även där vi inte får chansen. Vi har lite pengar
till att göra detta och de ska vi använda på bästa sätt.
Valtält är bra – istället för valstuga - för då kan vi ha speciella inbjudande
aktiviteter.

!
Årsmötet förklarar att man är positiv till att bufferten (4818 kr) används
under valåret för att se till att vi kommer in i de olika parlamenten.
Årsmötet antar förslag på budget för kommande år med Angelica Kauntz
tillägg om att lägga till löpande kostnad om 600 kr per år.

!
Övriga frågor
Medlemsregistret: Årsmötet beslutar att Daniel Beckman, Angelica Kauntz
och Sara Häll skall ha tillgång till och ansvar för medlemsregistret.
Firmatecknare: Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att snarast utse två nya
firmatecknare och besluta om vart post till F! Lund skall skickas.
Böcker till försäljning till stöd för F!: Boken ”Fejkad orgasm” av Amanda
Mogensen kan hämtas hos Tove Gladh, och säljas för 100 kr styck och allt går
oavkortat till F!:s valfond.

!

Anteckning och övrig information: Samordna Studiecirklar så att de ingår i
de ekonomiska berättelserna. F! Lund skall utse person som är ansvarig för
studiecirkeln så att det kommer till F! Lund och inte till privatpersoner.
24 april är det redovisning av olika politikgruppers förslag och då ska en
komma dit om en vill diskutera det.
F! studenter har startat, har lite planer på kick-off 26:e april.
Daniel Beckman föreslår till F! Lund att ändra dag och tid för F!-fikan då det
krockar med t.ex. asylgruppens möten.
Utskott till EU-valet behöver utses snarast!
Tack för mötet. Ordföranden förklarar mötet avslutat 17.00

!
!
Mötesordförande

!
Tove Gladh

!
Sekreterare:

!
Saranna Lundén

!
!
Justerad:

!
Helena Cederholm

!
!
Justerad:

!
Åsa Maria Kraft

!
!

