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PROTOKOLL
Sammanträdestid
2014-10-12 kl 13.00

Extra-insatt årsmöte

Kallade

Samtliga medlemmar i
F! Lund

Närvarande

21 – 26 personer, antalet varierade under mötets
gång.

Förord

Angelica Kauntz redogör för de poster som ska
tillsättas samt för hur röstningen ska gå till.

§

Ärende

Beslut

1.

Val av mötesordförande

Mötet beslutar
att välja Karin Stubbegaard till mötesordförande

2.

Val av sekreterare och justerare tillika Mötet beslutar
rösträknare
att välja Cherry Batrapo till sekreterare samt
Erik Úlfsson och Anna Lundén till justerare
tillika rösträknare

3.

Beslut om mötet är behörigen utlyst
Föredragande: Sara Häll

Kallelse och bilaga utskickat enligt stadga, dock
med undantag för tillägg av punkten
Valberedning F! Lund där behovet uppstod först
efter att kallelsen skickats ut.
Ovanstående undantag accepteras av mötet som
beslutar att mötet är behörigen utlyst.

4.

Fastställande av dagordning

Förslag om ny punkt gällande Fastställande av
röstlängd.
Mötet beslutar att fastställa dagordningen med
tillägget Fastställande av röstlängd som ny punkt
5.

5.

Fastställande av röstlängd

25 personer närvarande. Tre av dessa kan inte
styrka att de är medlemmar av F! Lund men
intygar att de är medlemmar i Feministiskt
initiativ och bosatta i Lunds kommun.
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Diskussion kring huruvida dessa tre medlemmar
ska ha rösträtt vid mötet.
Mötet beslutar att samtliga 25 närvarande ska
ges rösträtt.
Förlag från styrelsen om att tillåta fri
nominering. Karin Stubbegaard förklarar varför
det är av intresse. Mötet beslutar att förslaget
godkänns.
6.

Utse poster för arbetet i
kommunfullmäktige:
-ledamot kommunstyrelsen (a)
-politisk företrädare (b)
-ledamot kommunens valberedning (c)

Påminnelse om de olika uppdragen och hur
många poster som ska väljas.
a) Sara Häll och Marit Stigson drar tillbaka sina
kandidaturer. Fyra kandidater kvarstår: Daniel
Bäckman, Angelica Kauntz, Anna Tomasson och
Pernilla West. Mötet ska välja en ordinarie samt
en ersättare till kommunstyrelsen.
Varje kandidat får 5 min för egen presentation
och frågor från övriga mötesdeltagare. Daniel
Bäckman är ej närvarande och presenteras av
Cherry Batrapo.
Efter presentation/frågor håller mötet en
diskussion utan kandidaternas närvaro.
Därefter hålls en sluten votering där samtliga får
skriva två namn. En medlem har tillkommit
sedan punkt 5, röstlängden är 26. För att kunna
särskilja ifall två kandidater får samma antal
röster ska de två graderas som nr 1 och 2.
Innan ordföranden redovisar resultatet påminns
mötet om att F! Lund ännu inte har tilldelats
plats i Kommunstyrelsen.
Voteringen ger att Angelica Kauntz väljs till
ordinarie ledamot och Anna Tomasson till
ersättare i Kommunstyrelsen.
b) Två kandidater är anmälda sedan tidigare för
posten som Politisk företrädare, Anna Tomasson
och Pernilla West. Daniel Bäckman föreslås
genom fri nominering, accepteras. Detta ger tre
kandidater. Mötet ska välja en person till posten,
ingen ersättare.
Varje kandidat får 5 min för egen presentation
och frågor från övriga mötesdeltagare. Daniel
Bäckman är ej närvarande och presenteras åter
av övriga mötesdeltagare.
Efter presentation/frågor håller mötet en
diskussion utan kandidaternas närvaro.
Därefter hålls en sluten votering där samtliga får
skriva ett namn. Fem medlemmar har lämnat
mötet, röstlängden är 21.
Voteringen ger att Daniel Bäckman väljs till
Politisk företrädare.
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c) Mötet har fått kännedom om att endast
ordinarie i kommunfullmäktige kan väljas in i
Kommunens valberedning, således kan posterna
som ordinarie och ersättare endast innehas av
Pernilla West och Cherry Batrapo. De föreslår
gemensamt att Cherry väljs till ordinarie och
Pernilla till ersättare.
Mötet beslutar att förslaget godkänns.
7.

Val av Valberedning för F! Lund

Fri nominering ger förslag på fyra nya
kandidater, Karin Johansson, Dmitri Ivanov,
Veronica Grönlund och Michael Petersen.
Samtliga accepterar och får hålla en kort
presentation av sig själva.
Förslag på att utöka antal personer i nuvarande
valberedning (3) där endast en person Tove
Gladh sitter kvar, till 5 personer. Antalet fem är
förenligt med F! Lunds stadga.
Mötet beslutar att utöka valberedningen till 5
personer.
Mötet beslutar att välja Karin Johansson,
Dmitri Ivanov, Veronica Grönlund och Michael
Petersen till F! Lunds valberedning.

8.

Övriga frågor

Två ärenden annonseras.

Föredragande: Angelica Kauntz

Information rörande pågående förhandlingar. F!
Lund har i nuläget träffat S, Mp, FNL, C och V.
Det är fortfarande oklart ifall vi kommer att sitta
i opposition eller i styrande majoritet, samt i
vilken konstellation något av de två alternativen i
så fall kommer att vara.

Föredragande: Helena Cederholm m fl Förslag om att ålägga F! Lunds styrelse att ta
fram förslag på arbetsbeskrivning för Politiskt
företrädare och Gruppledare.
Mötet beslutar att förslaget godkänns. När
arbetsbeskrivningarna utformas ska det tas
hänsyn till att partiet har Talespersoner och vara
tydligt hur de nya posterna skiljer sig från
Talespersonernas roll.

9.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Mötet avslutas kl 16.13.
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………………….
Cherry Batrapo (Mötessekreterare)

Justeras
141019

Justeras
141018

………………….

……………………..

Erik Úlfsson

Anna Lundén

