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Datum: 2019-03-03

Tid: 13.00 – 16.40

Plats: Fi-lokalen, Kiliansgatan 12, Lund

Närvarande
Medlemmar

Araneya Olausson

Annika Nilsson

Dmitri Ivanov

Karin Stubbergaard

Bo Wennergren

Isabelle Lönnerö

Kristina Rosén

Karin Styrén

Per Olov Forsström

Lo Nordahl (fr.o.m. punkt 7)

Ann Lidgren (fr.o.m. punkt 11)

Övriga:

Ida Lodin

Maria Dexborg

Nadia Olausson

§ 1 Mötets öppnande
Araneya Olausson hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Val av mötesordförande
Maria Dexborg väljs till mötesordförande.
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§ 3 Val av mötessekreterare
Ida Lodin väljs till mötessekreterare.

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare
Dmitri Ivanov och Karin Stubbergaard väljs till justerare tillika rösträknare.

§ 5 Mötets behöriga utlysande
Beslut

Att anse mötet utlyst i enlighet med Feministiskt initiativ Lunds stadga.

Beskrivning av ärendet

Kallelsen till årsmötet skickades ut till samtliga medlemmar i Feministiskt initiativ Lund den 3

februari 2019. Kallelsen innehöll mötets dagordning.

Kallelsen kompletterades den 24 februari 2019 med årsmöteshandlingar samt en inkommen

motion.

§ 6 Fastställande av dagordning
Beslut

Att fastställa dagordningen med föreslagna ändringar.

Förslag till beslut

Att lägga till punkten ”Fastställning av röstlängd” efter punkt 6 och justera ordningen av

kommande punkter i enlighet, samt att flytta punkt 15 ”Motioner” till innan punkt 11 ”Val av

revisorer”, så att den blir en ny punkt 12 efter justering av punktordning. Att ändra punkt 13

till ”Fastställande av verksamhetsplan och budget”.

Lo Nordahl ansluter till mötet.

§ 7 Fastställande av röstlängd
Beslut

Att fastställa röstlängden till 10 röstberättigade.

§ 8 Styrelsens årsredovisning
Beslut

Att lägga styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen redogör för innehållet i verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen.
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Förslag till beslut

Att lägga styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse
Beslut

Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ingen av revisorerna närvarar vid mötet. Araneya Olausson redogör för revisionsarbetet.

En ekonomisk granskning har genomförts av en extern (ej av årsmötet vald) revisor, Lucilla

Magnell, som har framställt en revisionsrapport, vilken redogörs för och finns tillgänglig

under årsmötet.

Verksamhetsrevisionen framställd av revisorerna redogörs för.

Revisorerna anser att föreningsstyrelsen har bedrivit sitt arbete i enlighet med sitt uppdrag,

men att revisionen inte har haft tillräcklig insyn i förvaltningen för att kunna göra en tillräcklig

revision med hänsyn till ekonomin.

Förslag till beslut

Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut

Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-2019.

Protokollsanteckning

Karin Stubbergaard och Per Olov Forsström antecknar: verksamhetsberättelsen, den

ekonomiska berättelsen och revisorernas berättelse belyser behovet av att nästkommande

styrelse inleder ett arbete i enlighet med de rekommendationer som framkommit i

verksamhetsrevisionen.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen har i verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse redogjort för det gångna

verksamhetsåret. Det har redogjorts för den granskning som revisorerna har gjort.

Styrelsen lämnar rummet och resterande närvarande diskuterar ärendet. Föreningsstyrelsen

deltar inte i beslutet.

Förslag till beslut

Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-2019.

Ann Lidgren ansluter till mötet. Röstlängden justeras till 11 röstberättigade.
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§ 11 Val av styrelse
Beslut

Att välja ordförande, vice ordförande och kassör i klump

Att till ordförande välja

Sengül Köse Lindqvist (1 år)

och till vice ordförande välja

Tina Rosén (1 år)

och till kassör välja

Dmitri Ivanov (1 år)

Att välja ledamöter och ersättare i styrelsen i klump

Att till ledamöter i styrelsen välja

Isabella Johansson (2 år)

Lo Nordahl (2 år)

Ann Lidgren (2 år)

Isabelle Lönnerö (1 år)

Bo Wennergren (1 år)

och till ersättare i styrelsen välja

Elif Valiskan Bardakci (1 år)

Annika Nilsson (1 år)

Protokollsanteckning

Isabella Johansson och Elif Valiskan Bardakci har enligt egen utsago betalat in medlemsavgift

till föreningen, men de syns inte i medlemsregistret. Det har varit problem med registret

tidigare, och det ska dubbelkontrolleras att Elif och Isabella Johansson är medlemmar i

föreningen.

Beskrivning av ärendet

Valberedningen redogör för sitt förslag till en ny styrelse för Feministiskt initiativ Lund. De

närvarande kandidaterna får möjlighet att presentera sig själva, och mötesdeltagarna får

möjlighet att plädera för kandidaterna.

Förslag till beslut

Att välja ordförande, vice ordförande och kassör i klump

Att till ordförande välja

Sengül Köse Lindqvist (1 år)

och till vice ordförande välja

Tina Rosén (1 år)

och till kassör välja

Dmitri Ivanov (1 år)

Att välja ledamöter och ersättare i styrelsen i klump
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Att till ledamöter i styrelsen välja

Isabella Johansson (2 år)

Lo Nordahl (2 år)

Ann Lidgren (2 år)

Isabelle Lönnerö (1 år)

Bo Wennergren (1 år)

och till ersättare i styrelsen välja

Elif Valiskan Bardakci (1 år)

Annika Nilsson (1 år)

§ 12 Behandling av propositioner och motioner
12.1 Motion: Ändring i stadgan gällande revisorer

Beslut

Att ändra meningen i § 12 Revisorer i stadgan från “Årsmötet väljer 3 st. revisorer varav en

ska vara auktoriserad.” till “Årsmötet väljer tre revisorer. Minst en revisor ska vara lämplig för

granskning av räkenskaperna och kan erhålla ersättning för detta”.

Att omedelbart justera stadgeändringen.

Beskrivning av ärendet

Mötet diskuterar motionärens förslag och alternativa formuleringar. Före detta

styrelsekassören Dmitri Ivanov väljer att inte delta i diskussionen och beslutet på grund av

risk för jäv.

Förslag till beslut

Att ändra meningen i § 12 Revisorer i stadgan från “Årsmötet väljer 3 st. revisorer varav en

ska vara auktoriserad.” till “Årsmötet väljer tre revisorer. Minst en revisor ska vara lämplig för

granskning av räkenskaperna och kan erhålla ersättning för detta”.

Araneya Olausson yrkar bifall till motionen.

Tina Rosén yrkar avslag till motionen.

Att omedelbart justera stadgeändringen.

§ 13 Val av revisorer
Beslut

Att välja kandidaterna i klump

Att till revisor välja Araneya Olausson (1 år), Maria Dexborg (1 år) och Lucilla Magnell (1 år)

Beskrivning av ärendet

Valberedningen föredrar sina förslag till revisorer för kommande verksamhetsår.
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Förslag till beslut

Valberedningen yrkar

Att till revisor välja Araneya Olausson (1 år)

Att lämna den andra posten som verksamhetsrevisor vakant.

Att till revisor välja Lucilla Magnell (1 år)

Mötet yrkar

Att till revisor välja Maria Dexborg (1 år)

§ 14 Val av valberedning
Beslut

Att till valberedning välja Karin Stubbergaard (1 år) och Sara Häll (1 år), och att vakantsätta

den sista posten.

Beskrivning av ärendet

Valberedningen har till uppgift att genom inhämtande av nomineringar och utvärdering av

kandidaterna ta fram förslag inför personval i föreningen. Nomineringar av kandidater till att

sitta i valberedningen anges under årsmötet.

Förslag till beslut

Att till valberedning välja Karin Stubbergaard (1 år) och Sara Häll (1 år), och att vakantsätta

den sista posten.

§ 15 Fastställande av verksamhetsplan och budget
Beslut

Att anta verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019-2020.

Att anta budgeten för verksamhetsåren 2019-2022.

Beskrivning av ärendet

Araneya Olausson föredrar verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019-2020 och budgeten

för verksamhetsåren 2019-2022.

Förslag till beslut

Att anta verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019-2020.

Att anta budgeten för verksamhetsåren 2019-2022.

§ 16 Övrigt
Inga övriga punkter
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§ 17 Mötet avslutas
Ordförande tackar för ett bra möte och avslutar detsamma.

________________________________ ________________________________

Mötets ordförande Mötets sekreterare

Maria Dexborg Ida Lodin

________________________________ ________________________________

Justerare Justerare

Dmitri Ivanov Karin Stubbergaard
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