Feministiskt initiativ Lund

Protokoll årsmöte 2017-04-23

FEMINISTISKT INITIATIV LUND
Protokoll årsmöte 2017
Datum: 23 april 2017
Plats: Kiliansgatan 12, Lund
Närvarande:
Jaime Gomez (mötesordförande)
Ida Lodin (mötessekreterare)
Alicia Rios
Alida Gadea
Anna Simonsson
Araneya Olausson
Bo Wennergren
Caroline Ljungqvist
Daniel Beckman
Eli Blondin
Erik Úlfsson
Jan Holm
Joakim Månsson Bengtsson

Karin Stubbergaard
Linete Roque Andersson
Leo Möller
Maja Grubelic
Marit Stigsson
Melinda Sjunnesson
Niklas Olniansky
Pernilla West
Sara Nilsson Dolah
Sengül Köse Lindquist
Sara Häll (ej medlem)
Stefan Andersson (ej medlem)

1. Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnas klockan 10.20 av Alida Gadea
2. Val av ordförande för årsmötet
Mötet beslutar att välja Jaime Gomez till ordförande för årsmötet.
3. Val av protokollförare för årsmötet
Mötet beslutar att välja Ida Lodin till protokollförare för årsmötet.
4. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs till 22 röstberättigade.
Niklas Olniansky yrkar att samtliga i lokalen får närvaro- och yttranderätt.
Mötet bifaller Niklas yrkande.
5. Fastställande av dagordning
Mötet beslutar
att lägga till ”Val av firmatecknare” efter punkt 13 Val av övriga ledamöter och
ersättarposter.
att lägga till ”Fastställande av budget” efter punkt 16 Fastställande av verksamhetsplan.
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att stryka punkt 11 och diskutera den under motionen på ämnet.
6. Val av justerare tillika rösträknare
Mötet beslutar att välja Araneya Olausson och Joakim Månsson Bengtsson till justerare
tillika rösträknare.
7. Fråga om årsmötet har blivit i behörig ordning utlyst
Föredragande: Alida Gadea
Kallelse och dagordning kom ut 3 veckor innan mötet.
Handlingar kom ut 10 dagar innan årsmötet.
Mötet beslutar att anse årsmötet behörigt utlyst.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
Föredragande: Alida Gadea och styrelsen
Mötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
9. Revisorernas berättelse
Alida Gadea läste upp utlåtandet av revisorerna Daniel Kraft och Helene Degerman.
Mötet beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet
Det framkommer en önskan om att få se bokslutet och resultaträkningen. Alida Gadea
föredrar den ekonomiska berättelsen och bokslutet.
Linete Roque Andersson lämnar årsmötet klockan 11.30
Röstlängden revideras till 21 röstberättigade
Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
11. Val av ordförande och kassör
Karin Stubbergaard föredrog valberedningens arbete och kandidaterna.
Det framkommer att stadgarna, 3 kap § 1, föreskriver att årsmötet väljer ”en ordförande”,
och alltså går valberedningens förslag om att välja två ordföranden emot stadgarna.
Marit Stigsson yrkar
att utse två ordförande
att uppdra åt styrelsen att utse en ordförande och en medordförande
Pernilla West yrkar
att utse en ordförande
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att uppdra åt styrelsen att utse en medordförande
Marit Stigsson jämkar sig med Pernilla Wests yrkande.
Karin Stubbergaard yrkar
att årsmötet utser Maja Grubelic till ordförande
att årsmötet rekommenderar styrelsen att utse Alida Gadea till medordförande
Marit och Pernilla jämkar sig med Karins yrkande.
Mötet beslutar
att utse Maja Grubelic till ordförande
att rekommendera styrelsen att utse Alida till medordförande
att utse Niklas Olniansky till kassör i styrelsen.
Eli Blondin lämnar årsmötet klockan 12.35
Röstlängden justeras till 20 röstberättigade
12. Val av övriga ledamöter och ersättarposter
Karin Stubbergaard presenterade valberedningens nomineringar.
Det öppnades för diskussion kring frågan.
Pernilla West yrkar att hon själv sätts som sista ersättare till styrelsen istället för som nu står
som första ersättare.
Mötet beslutar
att rangordna ersättarlistan
att välja till ledamöter i styrelsen
Victoria Towliat
Frida Gudmunsson
Leo Möller
Melinda Sjunnesson
Alicia Rios
Caroline Ljungqvist
Cherry Batrapo
att välja ersättare efter följande rangordning:
1. Araneya Olausson
2. Sengül Köse Lindqvist
3. Bo Wennergren
4. Pernilla West
13. Val av firmatecknare
Karin Stubbergaard nominerar Maja Grubelic till firmatecknare.
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Maja Grubelic nominerar Niklas Olniansky till firmatecknare.
Mötet beslutar att välja Maja Grubelic (760326-4081) och Niklas Olniansky (830502-4054)
till firmatecknare.
14. Val av revisorer
Mötet beslutar att välja Rickard Andrén och Daniel Kraft till revisorer.

15. Val av valberedning
Mötet beslutar att till valberedning välja:
Sara Häll (omval)
Anders Lindqvist (omval)
Karin Stubbergaard (omval)
Catarina Nkembo (nyval)
Jan Holm (nyval)
16. Fastställande av verksamhetsplan
Alida Gadea föredrar verksamhetsplanen.
Sengül Köse Lindquist yrkar
att i verksamhetsplanen under rubrikerna ”Kommunpolitiskt arbete” och ”Aktivism” lägga
till punkten: ”Samverka och samarbeta med andra organisationer inom kommunen för att
uppmärksamma Fi Lunds politiska frågor.”
Karin Stubbergaard yrkar
att styrelsens ska i mycket högre utsträckning aktivt arbeta med det utåtriktade arbetet i
samarbete med politikerna i syfte att sprida vår politik inklusive den nya politiken från
kongressen till presumtiva väljare. Valarbetet måste påbörjas nu dels inne i Lunds stad men
även i våra ytterområden och i byarna.
att Fi Lund ska använda andra begrepp än aktivism i sina dokument då det kan blandas
samman med andra former av aktivism än partipolitiskt arbete. Istället kan aktiviteter eller
annat begrepp användas.
Marit Stigsson yrkar
att Fi Lund lägger till fler begrepp än aktivism i sina dokument för att på så sätt bredda
förståelsen för de aktiviteter vi bedriver som parti.
Pernilla West yrkar
att årsmötet rekommenderar åt styrelsen att se över hur de kan lägga till och förtydliga fler
ord än aktivism i sina dokument för att på så sätt bredda förståelsen för de aktiviteter vi
bedriver som parti.
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Marit Stigsson jämkar sig med Pernillas yrkande. Karin Stubbergaard jämkar sitt andra
yrkande med Pernillas yrkande.
Mötet beslutar
att bifalla Sengüls yrkande, att i verksamhetsplanen under rubrikerna ”Kommunpolitiskt
arbete” och ”Aktivism” lägga till punkten: ”Samverka och samarbeta med andra
organisationer inom kommunen för att uppmärksamma Fi Lunds politiska frågor.”
att bifalla Karins första yrkande, att styrelsens ska i mycket högre utsträckning aktivt arbeta
med det utåtriktade arbetet i samarbete med politikerna i syfte att sprida vår politik
inklusive den nya politiken från kongressen till presumtiva väljare. Valarbetet måste
påbörjas nu dels inne i Lunds stad men även i våra ytterområden och i byarna.
att bifalla Pernillas yrkande, att årsmötet rekommenderar åt styrelsen att se över hur de kan
lägga till och förtydliga fler ord än aktivism i sina dokument för att på så sätt bredda
förståelsen för de aktiviteter vi bedriver som parti.
att fastställa verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2017-2018 med ändringarna ovan.
Erik Úlfsson lämnar årsmötet klockan 13.47.
Röstlängden revideras till 19 röstberättigade.
17. Fastställande av budget
Föredragande: Alida Gadea.
Mötet beslutar att fastställa budgeten för verksamhetsåret 2017-2018.

18. Styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner
a) Proposition: Målsättning
Styrelsen yrkar
att styrelsen skriver ett övergripande måldokument
att alla områden som styrelsen ansvarar över skriver egna verksamhetsplaner för sina delar
att styrelsen kontinuerligt pratar om mål
att en plan för verksamheten upprättas tillsammans med styrelse och politiker varje nytt
verksamhetsår.
Mötet beslutar bifalla propositionens samtliga att-satser
b) Proposition: Ersättares roll i styrelsen
Styrelsen yrkar
att ersättande ledamöter får en tydligare rollfördelning, exempelvis ersättande
kommunikatör
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att ersättande ledamöter tillsammans med ordinarie ledamöter ingår i en arbetsgrupp,
exempelvis kommunikationsarbetsgrupp och försöker hitta fler utanför styrelsen att ingå i
dessa arbetsgrupper
Mötet beslutar att bifalla propositionens samtliga att-satser
c) Proposition: Styrelse två år
Styrelsen yrkar
att halva styrelsen vid nästa val av styrelse väljs för två år
Araneya Olausson yrkar
att uppdra åt styrelsen att föra in stadgeändringen på lämplig plats i stadgan
Jan Holm yrkar
Att styrelsen reviderar sin proposition så att det framgår tydligt att beslutet som tas i att-sats
1 handlar om en stadgeändring.
Jan Holm drar tillbaka sitt yrkande.
Marit Stigsson lämnar mötet klockan 14.23.
Röstlängden revideras till 18 personer.
Styrelsen reviderar sin proposition och yrkar
att halva styrelsen vid val av styrelse väljs för två verksamhetsår
att detta förs in i stadgan under kap 3 paragraf 2 samt där det är aktuellt i stadgan
Araneya drar tillbaka sitt yrkande.

Mötet beslutar att bifalla styrelsens reviderade proposition, nämligen
att halva styrelsen vid val av styrelse väljs för två verksamhetsår
att detta förs in i stadgan under kap 3 paragraf 2 samt där det är aktuellt i stadgan
d) Motion: Ändring i stadga 1 kap § 1: Föreningens namn
Motionären yrkar
att vi i stadga 1 kap § 1 lägger till att föreningens namn förutom F! Lund även förkortas Fi
Lund
att vi utformar våra politikdokument så de blir enhetliga och liknar våra nationella
politikdokument genom att skriva ”Fi Lund …”när vi vill förkorta Feministiskt initiativ
Lund
Mötet beslutar att bifalla motionens samtliga att-satser
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e) Motion: Uppföljning av de som lämnar förtroendeuppdrag
Motionären yrkar
att lägga till paragraf i Kap 6 Nominering av Politiska Förtroendeuppdrag: § 7
UPPFÖLJNING UPPSÄGELSE Vid uppsägelse av förtroendeuppdrag ska styrelsen
kontakta den som valt att lämna uppdraget för att följa upp uppsägelsen i utvecklingssyfte
för organisationen. Denna kontakt ska vara frivillig och möjlighet till anonymitet ska ges.
Motionären Sara Nilsson Dolah yrkar på avslag åt sin egen motion och yrkar
att uppdra åt styrelsen att utse en exitansvarig som kontaktar de som valt att lämna
uppdraget för att följa upp uppsägelsen i utvecklingssyfte för organisationen. Denna
kontakt ska vara frivillig och möjlighet till anonymitet ska ges.
Mötet beslutar
att avslå motionen
att bifalla Sara Nilsson Dolahs yrkande, att uppdra åt styrelsen att utse en exitansvarig som
kontaktar de som valt att lämna uppdraget för att följa upp uppsägelsen i utvecklingssyfte
för organisationen. Denna kontakt ska vara frivillig och möjlighet till anonymitet ska ges.
f)

Motion: ändring i stagda §3: Utöka antal ledamöter i styrelsen samt §5: Antal ledamöter för
att vara beslutsföra
Motionären yrkar
att stadgan 7 kap § 3 ändras till att styrelsen består av 5-12 personer
att styrelsen är beslutsmässig då minst 5 ledamöter deltar i beslutet
att styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöter deltar i beslutet
Motionären Maja Grubelic drar tillbaka sin andra att-sats.
Mötet beslutar att bifalla motionens första och tredje att-sats.

g) Motion: Utvidga valberedningens roll
Motionären yrkar
Att i paragraf 2, kapitel 6 lägga till meningen: "Till övriga förtroendeuppdrag ska
valberedningen tillfrågas i god tid om valet skall valberedas. Om valberedningen inte anser
valberedning nödvändig till uppdraget i fråga skall valberedningen uppdra åt styrelsen ett
valförfarande för valet".
Mötet beslutar att bifalla motionen.
19. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
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20. Årsmötets avslutande
Årsmötet avslutades klockan 14.51.

Undetecknas

_____________________________
Mötesordförande Jaime Gomez

_____________________________
Vid protokollet, Ida Lodin

_____________________________
Justerare Araneya Olausson

_____________________________
Justerare Joakim Månsson Bengtsson
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