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Årsmöteshandlingar

Suar þå årsmötesfråga

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Simon l7:00.

2. Yal av sekreterare
Assar lVixe loreslogs av Simon Englund och valdes.

3. Val av två justerare, tillika rösträknare
Alexander Losjö Dahlström loreselog Gerrit Krönert och Gerrit Kröncrt
f-oreslog Fanny Söderberg. Dessa valdes.

4. Yal av rnötesordfìirande .

Fanny Söderberg loreslog Simon Englund och Simon Englund valdes.

5. Fastställande av dagordningen och arbetsordning
Dagordningen och arbetsordningen lästes upp och fastställdes med tilägg av

punkten 6 Fastställande av röstlängd.

6. Faställande av röstlängd
Mötct fastställde l9 röstberättigade närvarande.

7. Frågan oûr novernberrnötets korrekta utlysande
Simon Englund från styrelsen fiiredrog hur utlysningen gått till och foreslog

mötet behörigt utlyst. Mötet ansåg mötet behörigt utlyst.

8. Behandling av inkornna rnotioner
B.l. Proposition I - Revidering av stadga
Elsa Magnell från styrelsen ftiredrog propositionen
Fredrik Sjöstrand hade en fråga om ansvarsfriheten.

Mötet beslutade att anta propositionen.

8.2 Motion I - Motion orn Valkornrnitté
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Justerare

Simon Englund Fanny Söderberg Gerrit Krönert
Mötessekreterare

Assar Wixe



Fredrik Sjöstrand foreclrog sin motion och yrkade bifalktill motionen.

Elsa Magnell från styrclscn floredrog styrclscns motionssvar och foreslog

avslag till motionen

Assar Wixe från styrclsen yrkadc bifàll till styrclscns forslag och lyfie
behovct av att genomarbeta stadgan från början.

Thea Sandin yrkadc bifall till styrclsens forslag och beskrev hur gamla

styrelsen resonerat

Fredrik Sjöstrancl yrkade fortsatt bifäll till sin motion och bcsvaradc

kritiken.
Nina Maria Lancclot yrkadc bifàll till styrelscns f-orslag och uppmanadc

styrelsen och arbeta med ett rckommenderingssystem infor årsmötct for
att öka antalet kandidaturer till styrelscn.

Simon trnglund yrkade bifall till styrelsens lorslag och beskrev hur
kandidaturer gick till inf'or lorra årsmötct.

Mötet beslutade cfter acklamation att bifalla styrelsens forslag och avslå

motionen.

8.3 Motion2 - Motion orn LPPES Hernsida
Fredrik Sjöstrand föreclrog sin motion om hcmsida och jämkacle sig med

styrelsen.

Elsa Magnell från styrelsen floredrog styrelsens förslag och fijreslog avslag

mcd tilägg att utreda möjlighetcn att driva en hemsida.

Thca Sandin hadc en fråga om kostnaden, Fredrik Sjöstrand svara på

frågan, samt jämkade sig mccl styrclscn.

Paul Dybj er förklarade fiirc nin gcns ekonomiska situation.

Thea Sandin hylladc idcn om en hemsida, att vi bör lösa en hcmsida och

erbjöd sig göra en privat donation.

Hannah Wikforss-Green yrkade bifall till styrelsens florslag.

|rlina Maria Lancelot underströk Thea Sandins inlägg och hälsade från

gamla styrelsen att dc kan doncra 4 ärs domänskap.

Mötet biföll med acklamation styrelsens forslag.

8.4 Motion 3 - Motion orn Sarnarbeten rned andra PPE-
füreningar
Frcdrik Sjöstrand foredrog sin motion och jämkadc sig mcd styrelscn

Paul Dybjer foredrog styrelsens motionssvar

Mötet antog styrelsens forslag
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9. Svar på rnötesfråga från füregående årsrnöte
Simon Englund från styrelsen loredrog svaret från styrelsen.

Mötet godkändc svaret

I 0. Verksarnhetsplano verksarnhetsberättelse, bokslut och revision

10.1 Verksarnhetsplan
Simon Englund foredrog verksamhetsplan.

Mötet antog verksamhetsplanen

lO .2 Verks arnhetsberättelse
Thea Sandin loredrog verksamhetsberättelsen

Årsmötet lade verksamhetsberättelsen till handlingarna

10.3 Bokslut
Nina Maria Lancelot floredrog bokslutet

.,A.rsmötet lade bokslutet till handlingarna

10.4 Revision
Ingen Revisionsberättelse fanns då ingen revisor var vald lor lorra
verksamhetsåret

11. Frågan orn ansvarsfrihet fìir fìirra verksa"rnhetsårets styrelse
Paul Dybjer loreslår ansvarsfrihet då ingen revisor var vald lor florra

verksamhetsåret.

lVlötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet lor styrelsen

12. Övriga frågor
Bianca Raflbne hade en fråga om posten som social ansvarig ska plockas bort
Simon Englund svarade att så inte är fallet.

13. Mötets avslutande
Mötet avslutades av Simon Englund 1,7:54

(
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FÖRORD
Kära medlemmar,

Höstterminen tuffar på och vi har äntligen kommit fram till novembermötet. Ett tillfälle för 
er medlemmar att påverka föreningens riktning och arbete. Det är med glädje som jag till-
sammans med styrelsen vill välkomna er alla till vårt första fysiska föreningsmöte, där vi 
ser framemot att ihop diskutera och driva föreningen framåt under andra halvan av verk-
samhetsåret. 

Höstterminen 2021 har hittills varit en framgång för föreningen. Vi lyckades tillsammans 
med våra fantastiska faddrar och novischer anordna en lyckad novischperiod, där vi både 
värvat flera nya medlemmar och introducerat dem till lundalivet i allmänhet och PPE-ge-
menskapen i synnerhet. Efter novischperioden har flera evenemang kunnat anordnas på 
plats, där både nya och gamla medlemmar deltagit. Föreningen har fått ett gott genomslag 
och vi upplever att våra evenemang varit uppskattade. Ekonomin har börjat byggas upp på 
ett stabilt sätt. Vi fortsätter med det arbetet med förhoppningen att föreningen ska kunna 
fortsätta leverera gemenskap och ett sammanhang för PPE:are i flera år framövefortsätta leverera gemenskap och ett sammanhang för PPE:are i flera år framöver. 
Ännu är vårt arbete från styrelsens håll ännu inte slut, utan vi hoppas kunna fortsätta med 
fler evenemang till våren där vi fortsätter aktivera våra medlemmar. Novembermötet är vik-
tigt i det arbetet, där alla medlemmar ges möjligheten att påverka hur den fortsättningen ska 
se ut.

Avslutningsvis vill vi i styrelsen tacka alla medlemmar som på olika sätt engagerat sig i 
föreningen genom att komma på våra evenemang, höra av sig och framför allt genom att 
delta i novembermötet. En föreningen är ingenting utan sina medlemmar och det är vår 
förhoppning att ni är lika taggad på den andra halvan av året som vi är. Tillsammans är vi 
Lund PPE Society. 

Välkomna!

Simon Englund
OrdförandeOrdförande
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ORDLISTA
Acklamation - Omröstning genom ja-rop. Vill du inte bifalla ett förslag, ropa inte nej vid 
fråga om att bifalla. Vänta på fråga om avslag och säg ja. 
Votering – Omröstning genom handuppräckning.
Yrkande - Ett förslag som alla på mötet med för slagsrätt får lägga under mötet. Innehåller 
minst en att-sats. 
Att-sats - Det konkreta förslaget som ska tas ställning till. 
Bifall - accepterande av ett yrkande, proposition eller motion. 
AAvslag - Avvisning av ett yrkande, proposition eller motion. 
Reservation - Protest mot beslut som ska protokollföras. Används vanligen i extremfall då 
du senare kan komma att stå till svars för något du inte vill stå för. 
Ajournering - Tillfällig paus i mötesförhandlingarna. 
Talarlista - När du vill yttra dig på mötet lämnar du in en lapp med förkortningen “TL”, 
ditt namn och punkten du vill yttra dig om till presidiet. 
OrdningsfrågaOrdningsfråga - En fråga som rör det praktiska mötet, vilket bryter talarlistan. T.ex ”när 
har vi kaffepaus?”. Detta görs genom att ropa ”ordningsfråga”.
Revidering - Ändring. 
Stadgar - Föreningens regler. 
Bordlägga - Att lämna en fråga för att ta upp den vid ett senare tillfälle. 
Motion - Ett i förväg inlämnat förslag till mötet från en medlem. 
Proposition - Ett i förväg inlämnat förslag till mötet från styrelsen. 
PläderingPlädering - Föredrag för viss kandidat vid personval. 
Mötespresidiet - De personer som leder årsmötet: dvs. mötesordförande och mötessekreter-
are. 
Valberedning - De som förbereder valet av förtroendevalda. 
Verksamhetsberättelse - Styrelsen redogör för vad som gjorts under året. 
Verksamhetsplan - Styrelsen redogör för vad som planeras att göras under verksam-
hetsåret.
Ansvarsfrihet - Godkännande av ledningens uppdrag under det gångna året. Ansvarsfrihet 
beviljas vanligen om inte grovt stadgebrott begåtts.
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FORMALIA förlsag på arbetsordning
Diskussion, talarlista och talartider
Nya talare skrivs upp på talarlistan i kronologisk ordning, bortsett från alla förstagångstala-
re som ges företräde framför personer som redan har talat. Ordningsfrågor samt begäran av 
dessa bryter talarlistan. Mötesordförande beslutar om replik samt kontrareplik beviljas. Vid 
fastställande av streck i debatten tillåts de som vill att skriva upp sig på talarlistan en sista 
gång, och inga fler yrkanden eller yttranden får inkomma.
 
Styrelsen och mötespresidiet: Obegränsad
Föredragande av motion: 5 min
Replik: 2 min
Kontrareplik: 2 min

Rösträtt
Alla medlemmar i LPPES som anmält sig till mötet och är närvarande är berättigade att Alla medlemmar i LPPES som anmält sig till mötet och är närvarande är berättigade att 
rösta. Det är viktigt att berätta för styrelsen om man eventuellt lämnar mötet tidigt, efter-
som röstlängden då ska justeras.
 
Omröstning
Efter en debatt ska mötesordföranden redovisa de yrkanden/förslag som har kommit in, samt 
föreslå i vilken ordning de ska behandlas. Efter det sker omröstning i första hand genom 
acklamation (ja-rop), i andra hand votering. För att votering ska ske krävs att detsamma 
begärs av mötesordförande eller en medlem innan mötesordförandes klubba fallit till bordet 
och beslutet fastställts. Votering sker via handuppräckning.
 
Reservation
Eventuella reservationer ska anmälas till mötespresidiet direkt efter att beslutet det gäller Eventuella reservationer ska anmälas till mötespresidiet direkt efter att beslutet det gäller 
har fattats. Sedan ska reservationen skriftligen lämnas till mötesordförande senast vid 
årsmötets avslutande. 
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DAGORDNING
18 november 2021

§1. Val av sekreterare för novembermötet 
§2. Val av två justerare, tillika rösträknare 
§3. Val av mötesordförande 
§4. Fastställandet av dagordningen
§5. Fråga om novembermötets korrekta utlysande 
§6. Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter §6. Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter 
§7. Behandling av inkomna motioner och propositioner 
§8. Svar på mötesfrågor från årsmötet
§9. Fastställande av medlemsavgift 
§10. Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, bokslut och revision, vilket ej 
inkluderas på extra årsmöte 
§11. Ansvarsfrihet för styrelsen
§12. Övriga frågor §12. Övriga frågor 
§13. Mötets avslutande
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PROPOSITIONER
Proposition 1 - Revidering av stadga 

Bakgrund: 
På grund av att föreningen är ny finns det flera delar av stadgan som behöver omarbetas. På grund av att föreningen är ny finns det flera delar av stadgan som behöver omarbetas. 
Dessa yrkande A till D är ändringar som redan har bekräftats av årsmötet, men som behöver 
bekräftas ytterligare en gång för fastställas.  Angående yrkande A så borde ansvarsfrihet 
inte ges till styrelsen innan verksamhetsåret är slut, därför bör denna punkt behandlas under 
Novembermötet istället. Punkt 13 är en upprepning och bör tas bort på grund av det. Därför 
gäller yrkande B även att ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsårets styrelse bör be-
handlas på Novembermötet samt att punkt 7 gällande fastställande av medlemsavgift bör tas 
bort. Medlemsavgiften bör enbart bestämmas en gång under verksamhetsåret och det är på bort. Medlemsavgiften bör enbart bestämmas en gång under verksamhetsåret och det är på 
årsmötet. Det leder oss till yrkande C som gäller en addering av paragraf §9 i stadgan som 
reglerar medlemsavgiften och hur den fastställs. Yrkande D behandlar en ändring av 
stadgan så att alla som blivit medlemmar 7 dagar innan ett årsmöte borde få rösträtt istället 
för nuvarande stadga som kräver att medlemskap måste finnas 14 dagar innan ett årsmöte. 
Vi anser inte att det finns fog för att ha en sådan lång framförhållning för att bli medlem 
och kunna rösta på ett föreningsmöte. 
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PROPOSITIONER
A. Styrelsen yrkar på att paragraf 13.1 ang. Årsmötet ändras från: 
“ §13.1 Vid vårens ordinarie årsmöte skall följande avhandlas: 
1. Val av sekreterare för årsmöte 
2. Val av två justerare, tillika rösträknare 
3. Val av mötesordförande 
4. Fråga om årsmötets korrekta utlysande 
5. Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter 5. Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter 
6. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH PROPOSITIONER 
7. Val av styrelseledamöter 
8. Fyllnadsval av vakanta platser 
9. Val av övriga förtroendeposter 
10. Val av 1 revisor 
11. Fastställande av medlemsavgift 
12. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 12. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
13. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH PROPOSITIONER 
14. Övriga frågor 
15. Mötets avslutande”

till: 

“ §13.1 Vid vårens ordinarie årsmöte skall följande avhandlas: 
1. Val av sekreterare för årsmöte 
2.2. Val av två justerare, tillika rösträknare 
3. Val av mötesordförande 
4. Fråga om årsmötets korrekta utlysande 
5. Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter 
6. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH PROPOSITIONER 
7. Val av styrelseledamöter 
8. Fyllnadsval av vakanta platser 
9.9. Val av övriga förtroendeposter 
10. Val av 1 revisor 
11. Fastställande av medlemsavgift 
12. Övriga frågor 
13. Mötets avslutande “ 
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PROPOSITIONER
B. Styrelsen yrkar på att paragraf 14.1 ang. Novembermötet ändras från: 
“ §14.1 Vid novembermötet skall följande avhandlas: 
1. Val av sekreterare för årsmöte 
2. Val av två justerare, tillika rösträknare 
3. Val av mötesordförande 
4. Fråga om årsmötets korrekta utlysande 
5. Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter 5. Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter 
6. Behandling av inkomna motioner och propositioner 
7. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT 
8. Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, bokslut och revision, vilket ej inkluderas på 
extra årsmöte 
9. Övriga frågor 
10. Mötets avslutande “ 

till:till:
 
“ §14.1 Vid novembermötet skall följande avhandlas: 
1. Val av sekreterare för årsmöte 
2. Val av två justerare, tillika rösträknare 
3. Val av mötesordförande 
4. Fråga om årsmötets korrekta utlysande 
5. Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter 5. Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter 
6. Behandling av inkomna motioner och propositioner 
7. Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, bokslut och revision, vilket ej inkluderas på 
extra årsmöte 
8. FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖREGÅENDE VERKSAMHETSÅRS STYRELSE 
9. Övriga frågor 
10. Mötets avslutande 
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PROPOSITIONER
D. Styrelsen yrkar på att paragraf 19.1 ang. medlemskap före 
föreningsmöte ändras från: 

“ §19.1 Envar medlem äger närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid föreningsmöte. Envar 
medlem som blivit medlem senast FJORTON DAGAR före föreningsmöte äger även rösträtt. 
Revisor och revisorssuppleant som ej är medlemmar i föreningen har närvaro-, yttrande- 
och yrkanderätt vid föreningsmöte.” 

till: till: 

“§19.1 Envar medlem äger närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid föreningsmöte. Envar 
medlem som blivit medlem senast SJU DAGAR före föreningsmöte äger även rösträtt. Revi-
sor och revisorssuppleant som ej är medlemmar i föreningen har närvaro-, yttrande- och yr-
kanderätt vid föreningsmöte.“ 
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MOTIONER
Motion om Valkommitté författad av Fredrik Sjöstrand

Det viktigaste i en förening, i synnerhet i en studentförening, är dess medlemmar.
Organisationen ska verka för dess medlemmar och det är därför ordinarie årsmötet
och novembermötet är LPPES högsta bestämmande organ. Resten av årets 363
dagar är det dock styrelsen som har verkställande ansvar för föreningen och därför
är det extremt viktigt att styrelsen är relevant för föreningen och dess medlemmar.

I stadgan nämns ordet valberedning i §18.1 angående oI stadgan nämns ordet valberedning i §18.1 angående organisationens revision, där
det står att “Revisor och revisorsuppleant får icke vara ledamot av styrelsen eller
valberedningen.” Det nämns även i §13 angående ordinarie årsmöte att “Vid vårens
ordinarie årsmöte skall följande avhandlas: [...] 9. Val av övriga förtroendeposter.”
§13 i stadgan ger alltså styrelsen tolkningsföreträde att hålla val av valberedning,
om de så vill.

Hittills har organisationen valt att inte ha en valberedning, vilket är förståeligt då vi är
en mycket ung oen mycket ung organisation - och styrelsen har rimligen stöd av ovan nämnda
stadgar att välja in en valkommitté eller valberedning i det ordinarie årsmötet om de
vill, men nu har vi dock kommit längre. Vi har nu möjligheten att ändra stadgan för
att säkerställa att en valkommitté blir en garanterad del av LPPES demokratiska
process, som får i uppdrag att sondera relevanta kandidater till styrelsen och bidra
till att en kompetent styrelse kan ta rodret vid vår organisation.

På grund av detta yrkar jag på:

att ändra §13.1 i stadgan angående ordinarie årsmöte, och lägga till:att ändra §13.1 i stadgan angående ordinarie årsmöte, och lägga till:
  9. Val av valkommitté

att styrelsen får i uppdrag att förbereda en proposition till 
det ordinarie årsmötet 2022, med ett förslag på en uppdrag-
sbeskrivning för valkommittén, och sedan yrkar på att den 
ska läggas till i stadgan, liksom uppdragsbeskrivningen för 
styrelse och revisor.
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MOTIONER
att styrelsen får i uppdrag att, till det ordinarie årsmötet 
2022, utse en valkommitté genom en transparent process 
som samtliga medlemmar av LPPES har möjlighet att ta del 
av, vilken i sin tur får i uppdrag att sondera relevanta kan-
didater till det ordinarie årsmötet 2022.

Motionssvar

Tack för din motion, Fredrik! 

Det stämmer att en valberedning skulle kunna främja en demokratisk process inom Det stämmer att en valberedning skulle kunna främja en demokratisk process inom 
föreningen, vilket vi både diskuterat internt och vid överlämningen med föregående 
styrelse. Däremot upplever vi i dagsläget att en valberedning inte skulle uppfylla det till-
tänkta syftet att göra föreningen mer demokratisk. Föreningen är fortfarande mycket 
liten, så det primära fokuset är att aktivt försöka uppmuntra medlemmar att söka poster 
när det blir dags, för att sedan, under samma förutsättningar, hålla ett anförande där man 
presenterar sin kandidatur under årsmötet. När föreningen fortfarande är så pass liten och 
främst utgörs av studenter i samma årsgrupp ser vi en risk att en valberedning, i dagfrämst utgörs av studenter i samma årsgrupp ser vi en risk att en valberedning, i dag-
släget, skulle öka risken för jäv. Detta då vi skulle ha en liten valberedning, där vi inte 
kan garantera att ”kompisnomineringar” inte förekommer. I dagsläget föredrar vi därför 
den nuvarande valprocessen med öppna presentationer följt av röstning, eftersom alla i 
föreningen ändå känner varandra. Med det sagt innebär det inte att en valberedning är 
utesluten för föreningen i framtiden – eller ens till årsmötet om styrelsen bestämmer att 
en sådan skulle behövas. Däremot ser vi inte behovet av en stadgeenlig valberedning i 
dagsläget.

Styrelsen yrkar därför: 

att avslå motionen i sin helhet. 
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MOTIONER
Motion om LPPES Hemsida författad av Fredrik Sjöstrand

Det mest centrala i en organisation är dess verksamhet - det som medlemmarna
faktiskt får ut av att vara del av organisationen. I LPPES, liksom många andra
studentorganisationer, handlar det för många om att få ta del av nollningen, att
kunna engagera sig för nästkommande generationer som fadder eller dylikt, eller
helt enkelt få ett socialt sammanhang under sin studietid.

En hemsida är på inget sätt en vital pusselbit i detta ändamål, och allt detta kanEn hemsida är på inget sätt en vital pusselbit i detta ändamål, och allt detta kan
uppnås utan en hemsida. När jag knapade ihop lundppesociety.se gjorde jag det på
ett par timmar för skoj skull för att jag tyckte det var kul. Dock; mellan att jag
publicerade hemsidan och skrivande stund (under cirka en vecka), har hemsidan
fått 66 unika besökare. Detta är att jämföra med LPPES som har 79 unika
medlemmar i organisationen. Det är ingen tvivel om att en hemsida är ett effektivt
sätt att nå ut med information, och trots att det inte är en vital del av organisationen,
ger den oger den organisationen och styrelsen ett enkelt format att använda för att:
- Sammanställa och visa evenemang via eventkalendern på hemsidan
- Redovisa stadgan, verksamhetsberättelse och andra styrelsedokument
- Tillkännage relevanta kontaktuppgifter för organisationen
- Låta organisationen style:a med sin egen domän: lundppesociety.se

Med ovan argument yrkar jag på:

att styrelsen får i uppdrag att förvalta hemsidan lundppeso-
ciety.se

att styrelsen får i uppdrag att hålla hemsidan uppdaterad 
med relevant
information för organisations medlemmar.

att styrelsen får i uppdrag att ta fram på vilket sätt ansvaret 
för hemsidan ska
fördelas i styrelsen och göra detta till en del av det ordina-
rie styrelsearbetet.
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MOTIONER
Motionssvar 

Tack för din motion, Fredrik!

VVi uppskattar engagemanget från er medlemmar och att en hemsida skapats i vårt namn. 
Däremot ser vi inte ett omedelbart syfte med att ha hemsidan, som inte uppfylls av den 
redan existerande Facebookgruppen. Det är en plattform för att informera om evenemang, 
lägga upp stadgarna och andra viktiga protokoll, samt hålla kontakt med medlemmar. Vi 
anser snarare att fokus bör ligga på att förbättra Facebooksidans utformning, snarare än att 
administrera en hemsida. Förutom att vi inte upplever att ett behov finns i dagsläget så 
saknar styrelsen den kunskap som krävs för att förvalta hemsidan – något som skulle in-
nebära att vi behöver delegera förvaltningen till någon annan inom föreningen. Dessutom är nebära att vi behöver delegera förvaltningen till någon annan inom föreningen. Dessutom är 
det mest pressande skälet att en hemsida inte upplevs aktuell i dagsläget ekonomiskt. 
LPPES är en liten förening med en liten ekonomi och därför måste vi göra avvägningar 
mellan allt som innebär fasta kostnader. Om ekonomin och föreningens behov ändras kan 
därför en hemsida bli aktuell i framtiden, men under tiden ska LPPES jobba på att göra 
föreningens stadgar mer tillgängliga på vår Facebooksida. 

Styrelsen yrkar därför:

att utreda möjligheten att i framtiden förvalta hemsidan lundppesociety.se eller en med li-
knande syfte.

att avslå att-sats 2 och 3.
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MOTIONER
Motion om Samarbeten med andra PPE-föreningar författad av Fredrik Sjöstrand

Vad har Lunds Universitet, Stockholms Universitet och Södertörns Högskola
gemensamt? Exakt, de erbjuder PPE-programmet. Att PPE är ett unikt program har
förmodligen inte undgått någon i LPPES. Kombinationen av kunskap i filosofiska
resonemang, statsvetenskap och ekonomi är en unik kombination i Sverige och det
är kanske inte riktigt lika enkelt för oss att hitta akademiska likasinnade som för
renodlade statsvetare, juridikstudenter eller sannerligen, ingenjörerenodlade statsvetare, juridikstudenter eller sannerligen, ingenjörer.

Genom att nå ut till andra PPE-föreningar i Sverige och utomlands, göra oss kända
och skapa samarbeten kan vi arbeta för att ge våra medlemmar ett större
sammanhang där vi kan få utbyta idéer, filosofiska argument och snapsvisor.

LPPES är en ung förening och hittills har vi haft fullt upp med att skapa stadga,
skaffa organisationsnummer, organisera nollningar och skaffa en medlemsbas. Nu
börjar vi dock närma oss 100 medlemmar och det är dags för oss att ta nästa steg,
ut mot världen.ut mot världen.

Med bakgrund till detta yrkar jag på:

att styrelsen får i uppdrag att nå ut till andra PPE-fören-
ingar i Sverige och Europa i syfte att bygga långsiktiga 
vänskapsrelationer organisationerna emellan.

att styrelsen får i uppdrag att organisera en resa till en 
annan PPE-förening, alternativt att hjälpa en annan 
PPE-förening att organisera en resa till LPPES.

att styrelsen får i uppdrag att organisera en PPE-sittning 
innan nästa årsmöte, där vi bjuder in andra PPE-föreningar 
att delta.
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MOTIONER
Motionssvar 

Tack för din motion, Fredrik! Vi håller med om att samarbetet med andra PPE-föreningar – 
både i Sverige och internationellt – är viktigt både för våra medlemmar och för föreningens 
arbete i stort. Redan nu finns det viss kontakt med framför allt andra svenska PPE-förening-
ar, och att utöka kontakten internationellt vore definitivt av stort värde.

När det kommer till att organisera en resa förstår vi både värdet och intresset av detta. Det 
är även vår förhoppning att föreningen ska kunna genomföra något sådant i framtiden. Däre-
mot är det svårt för oss att kunna garantera möjligheten att genomföra en resa under detta 
verksamhetsår. Skälen är både praktiska och ekonomiska. I dagsläget saknas det ekonomiska 
utrymmet för att en resa ska kunna genomföras, utan att ställa stora kostnadskrav på våra 
medlemmar. Eftersom en förening tillhör medlemmarna och vi, i fallet av en resa, vill kunna 
ge alla en jämlik möjlighet att delta behövs ett bättre ekonomiskt underlag. Vidare behövs 
mer konkreta kontakter etableras och genomgående planering utföras för att omer konkreta kontakter etableras och genomgående planering utföras för att organisera en 
resa, vilket ställer stora administrativa krav på en styrelse som primärt är fokuserade på att 
få föreningen på fötter efter pandemin. Med det sagt ser vi inget principiellt problem med 
att genomföra en resa, men i så fall vill vi först kunna utreda hur detta hade kunnat göras. 
Beträffande att bjuda in en annan PPE-förening i Lund ser vi detta som mer möjligt, men 
först måste vi kolla om intresset finns och sedermera lägga upp en detaljerad plan för hur 
det i så fall skulle genomföras. I fråga om PPE-sittning så är det vår ambition att genomföra 
en sådan under vårterminen.en sådan under vårterminen. Vi ser inget problem med att bjuda in en annan PPE-förening, 
men i så fall vill vi först kontakta dessa för att se om intresse finns och därefter fördela 
platser. Därför vill vi först och främst utreda möjligheten att bjuda in en annan PPE-fören-
ing.

Styrelsen yrkar därför:

att bifalla att-sats 1

att styrelsen får i uppdrag utreda möjligheten att organisera en resa till en annan PPE-fören-
ing, alternativt att hjälpa en annan PPE-förening att organisera en resa till LPPES.

att styrelsen får i uppdrag att organisera en PPE-sittning innan nästa årsmöte, där vi utreder 
möjligheten att bjuda in andra PPE-föreningar att delta.
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VERKSAMHETSPLAN
Verksamhetsplan för Lund PPE Society (LPPES) HT21-VT22 
Gäller fram till novembermötet 2022

Nedan följer en verksamhetsplan som innehåller föreningens mål, strategier och planerade 
verksamheter och aktiviteter för det kommande verksamhetsåret. 

Syfte
Lund PPE Society (LPPES) utgör en partipolitiskt och religiöst obunden ideell programLund PPE Society (LPPES) utgör en partipolitiskt och religiöst obunden ideell program-
förening för studerande vid Lunds universitets kandidatprogram i praktisk filosofi, politik 
och ekonomi vid Lunds universitet, eller studenter intresserad av PPE-programmets ämne-
sinriktningar vid detsamma. Föreningens syfte är dels socialt; i termer av att utveckla och 
främja gemenskapen bland studenterna vid kandidatprogrammet i PPE och Lunds universitet 
i stort, dels studiebevakande; då vi ämnar främja medlemmarnas studier och utbildning samt 
tillvarata deras gemensamma intressen samt studie- och karriärsrelaterade ambitioner.

Arbetet för HT21-VT22
Mycket av arbetet för kommande verksamhetsår handlar främst om två saker; bygga upp en 
infrastruktur och aktivera medlemmar. 

Föreningen bildades hösten 2020, under pandemin med rådande restriktioneFöreningen bildades hösten 2020, under pandemin med rådande restriktioner. Ändå har vi 
ett gott medlemsunderlag, men möjligheten till fysiska aktiviteter var, helt förståeligt, be-
gränsad under föreningens första år. Nu börjar samhället öppna upp och med det är vårt 
arbete primärt att anordna aktiviteter för våra medlemmar, samt aktivera dem i utformandet 
av föreningen. 

Det andra målet, att bygga upp en infrastruktur, innebär flera saker. Framför allt en up-
pbyggnad av ekonomin, samt kontakter och rutiner som krävs för våra evenemang och verk-
samheten i stort. Vidare handlar det om att hitta rutiner för styrelsearbete och hur de nya 
ansvarsposterna bäst arbetar operativt. 

Ett annat viktigt arbete som har intensifierats under verksamhetsåret är utbyggnaden och 
aktiveringen av alumninätverket. Alumninätverket ska vara en länk mellan nuvarande och 
före detta studenter, där erfarenheter om karriär och arbetslivet kan utbytas. Det ska även 
vara en möjlighet för före detta studenter att återvända till Lund och PPE-sammanhanget, 
för att bibehålla kontakter alumner emellan. 
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VERKSAMHETSPLAN
Vision
Vår vision för verksamhetsåret är att fortsätta med de sociala evenemang och mötespunkter Vår vision för verksamhetsåret är att fortsätta med de sociala evenemang och mötespunkter 
som vi redan skapat för medlemmarna, som spelkvällar, bokcirklar och annat. Utöver det 
vill vi under andra halvan av verksamhetsåret även etablera mer studieinriktade aktiviteter, 
som föreläsningar, diskussionsklubbar och andra studierelaterade möten. Den huvudsakliga 
visionen är emellertid att vara en social mötesplats för studenter på PPE-programmet och 
andra studenter som delar intresset för PPE-programmets ämner. Vi vill överträffa förvänt-
ningarna om tiden i Lund, både socialt och studiemässigt. Vi vill vara ett forum för både 
umgänges- och intellektuell verksamhet. umgänges- och intellektuell verksamhet. 

Mål och strategi
För att uppnå föreningens vision och syfte, har följande mål tagits fram:

• Ha kontinuerliga evenemang under höst- och vårterminen av både social och studiemässig 
karaktär.
• Värva medlemmar och aktivera de medlemmar vi redan har i våra evenemang. Målet är att 
vi ska vara en inkluderande förening, där alla medlemmar ska känna sig välkomna och up-
pleva att det finns ett sammanhang för dem.
• Skapa kontakter med de institutioner och övriga föreningar i Lund som kan hjälpa oss i 
vår verksamhet.
• Etablera och utveckla de kontakter som redan finns med andra föreningar i Lund och 
andra PPE-föreningar i Sverige och världen. 
• Bygga upp en stabil ekonomi som kan bära de fasta kostnader och kontinuerliga utgifter 
som föreningen har.
• Lämna över föreningen till nästkommande styrelse med god ekonomi, rutin och erfaren-
heter för att se till att föreningen lever vidare i en god anda. 

De strategier som ska användas för att uppnå målen är som följer:
 
• Genomföra de evenemang som planeras och genom våra kanaler bjuda in alla våra medle-
mmar till dessa. 
• Använda det sociala utskottet för att planera större aktiviteter samt som en kanal mellan 
medlemmar och styrelse.
• Ha en kontinuerlig dialog med AF och filosofiska institutionen om hur vi bäst kan utföra 
våra evenemang.
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VERKSAMHETSPLAN
• Ha en dialog och hålla oss uppdaterad om forskning på framför allt den filosofiska, 
statsvetenskapliga och nationalekonomiska institutionen för framtida föreläsningar.
• Ha en dialog med andra föreningar i Lund om möjliga samarbeten.
• Ha en dialog med andra PPE-föreningar nationellt och internationellt om möjliga samar-
beten.
• Undersöka möjligheten till relevanta stipendium för att bygga upp ekonomin.
• Rekrytera nya medlemmar och aktivt uppmuntra gamla medlemmar att förnya sitt 
medlemskap när detta går ut.
• Kontakta alumner från PPE-programmet, och erbjuda dem möjligheten att gå med i alumn-
inätverket.
• Försöka anordna åtminstone en aktivitet under våren där medlemmar i alumninätverket 
tillåts att delta. 

Föreningens kommunikation
Under verksamhetsåret kommer kommunikationen med medlemmar främst föras genom våra 
sociala medier; dvs. Facebooksidan, Facebookgruppen och Instagram. Där kommer vi att 
bland annat lägga upp och bjuda in till våra evenemang, lägga ut bilder från evenemang och 
ge information som är viktig för medlemmarna att ta del av. Även mejl kommer att använ-
das i fall där det är viktigt att alla medlemmar med säkerhet tar del av informationen, såsom 
vid inbjudningar till november- och årsmötet, samt vid förnyelse av medlemskap. Även 
kontakten via alumninätverket kommer primärt ske via mejl.
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VERKSAMHETSPLAN
AKTIVITET

Styrlesemöte

Sociala utskottet-
möte

Sociala träffar, ex. 
spelkväll eller film-
kväll

Diskussionsklubb 
eller annan studiere-
laterad verksamhet

Bokcirkel

Föreläsningar

Sittning

Novischperiod

Kick-off

Års- samt november-
möte

Alumninätverket

Styrlesen + ansvars-
poster

Socialt ansvarig + 
utskottsmedlemmar, 
samt intresserade 
medlemmar

Alla medlemmar

Alla medlemmar

Alla medlemmar

Alla medlemmar och 
utomstående in-
tresserade 

Alla medlemmar

Nya PPE-studenter + 
faddrar från överk-
lasserna

Styrelsen + ansvars-
poster

Alla medlemmar

Alumne

Administrativt och 
operativt förening-
sarbete

Vara en länk mellan 
styrelsen och medle-
mmarna, samt den 
operativa delen av 
större evenemang

Upprätthålla och 
bibehålla kontakt 
PPE-studenter emel-
lan

Bidra till ett intellek-
tuellt utbyte och 
fördjupa kunskaper i 
relevanta PPE-ämnen

Intellektuellt utbyte 
och diskussion om, 
för utbildningen, rel-
evanta ämnen 
PPE-studenter emel-
lan

Bidra till kunskap, 
inspiration och förd-
jupning inom 
PPE-ämnena

Bidra till en ge-
menskap och god 
stämning mellan 
PPE-studerande.

Introducera no-
vischerna till Lund, 
PPE och varandra.

Bidra till gemenskap 
och förbättra samar-
betet inom styrelsen

Fungera som 
föreningens hösta 
beslutande organ och 
ett sätt för medlem-
marna att påverka 
föreningens riktning

Bidra till bibehållen 
kontakt PPE-alumner 
emellan

Fysiskt möte

Fysiskt möte

Fysiskt möte

Fysiskt möte

Fysiskt möte

FFysiskt möte eller 
digitalt

Fysiskt möte

Fysiskt möte

Fysiskt möte

Fysiskt möte 

FFysiskt möte och 
digital kontakt via 
exempelvis mejl

Varannan/var tredje 
vecka beroende på 
behov

En gång i månaden, 
eller mer beroende 
på behov

Minst en gång i 
månadenmånaden

Varannan månad, 
under vårterminen

Varannan månad

Ambitionen äAmbitionen är en 
gång per verksam-
hetsår; avhängigt 
möjligheten att boka 
relevanta föreläsare.

En gång per verk-
samhetsår

Vid höstterminens 
start

Vid terminsstarterna

I november respek-
tive april

En gång per verk-
samhetsår, eller vid 
särskilda tillfällen

MÅLGRUPP SYFTE KANAL TIDPUNKT
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse för föreningen Lund PPE Society (LPPES), 
HT20-VT21

Om oss
Lund PPE Society (LPPES) utgör en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
programförening för studerande vid Lunds universitets kandidatprogram i praktisk filosofi,
politik och ekonomi vid Lunds universitet. Föreningens syfte är dels socialt; i termer av att
utveckla och främja gemenskapen bland studenterna vid kandidatprogrammet i PPE, och utveckla och främja gemenskapen bland studenterna vid kandidatprogrammet i PPE, och 
dels studiebevakande; då vi ämnar främja medlemmarnas studier och utbildning samt till-
varataderas gemensamma intressen samt studie- och karriärsrelaterade ambitioner.

Verksamhetsåret HT20-VT21
Verksamhetsåret 20/21 innebar i allmänhet en uppstartsprocess för föreningen Lund PPE
Society. Det huvudsakliga målet var att värva medlemmar från kandidatprogrammet i PPE
som kunde delta i utformandet av föreningen, samt att hitta rutiner för styrelsearbetet och
verksamheten. Detta hindrades dessvärre något av den pågående COVID-19 pandemin och
därför uppfylldes inte alla nedanstående visioner och mål. Den bifogade aktivitetsplanen
kunde till viss del inte heller implementeras på grund av de av staten rekommenderade
restriktioner som pandemin krävde. Mycket av styrelsens arbete under verksamhetsåret 
20/21 utfördes därmed på distans och virtuellt vilket var lärorikt men också begränsande.

Vision
Styrelsen 20/21 tillika grundarna hade en vision om skapa en plattform för studenter och
tidigare studenter vid PPE-programmet i Lund, intresserade av att utforska mer kring hurtidigare studenter vid PPE-programmet i Lund, intresserade av att utforska mer kring hur
filosofi, politik och ekonomi vävs samman. Vi såg fram emot att arrangera spännande,
relevanta och informativa evenemang och skapa en gemenskap där studenter kan utveckla
och diskutera sina perspektiv på ämnen relaterade till PPE-utbildningen. Som ett komple-
ment till utbildningen på ett av de ledande universiteten i Sverige ville vi hjälpa till att 
överträffa studenternas förväntningar på studietiden i Lund och ge våra medlemmar en up-
plyftande och tankeväckande miljö.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsens mål och strategi
I arbetet mot denna vision använde vi som styrelse oss av flera arbetssätt, till en början i 
syfte att hitta en effektiv väg till starta upp föreningen och sedan kunna börja värva medle-
mmar.

De övergripande målen för vårt gångna verksamhetsår var följande;
- värva medlemmar och tillsammans hitta sätt att engagera oss på, t.ex. genom
workshops.
- hitta rutiner, format, tidpunkter, och metoder för hur styrelsemöten och
medlemsmöten kan göras så effektiva som möjligt.
- hitta sätt för styrelsen att fungera som kunskapsbank och bollplank för medlemmar
såväl som för kommande styrelse.
- “komma på fötter” så att föreningens andra år kan innebära mer konkret verksamhet,
och jobba proaktivt för att föreningens tredje år inte längre känns som en del i
uppstartsprocessen utan som en gedigen verksamhet.uppstartsprocessen utan som en gedigen verksamhet.

För att uppnå dessa mål använde vi oss av exempelvis följande strategier;
- samarbete med andra föreningar (Stockholm PPE Society, AF, HTS)
- medlemsvård i form av att hålla medlemsträffar med t.ex. fika eller aktivitet,
terminsavlutningar, kickoffer, föreläsningar, workshops. (se aktivitetsplan nedan)
- medlemsförvärvning (delta på introduktionsföreläsningar för PPE-programmet)
- styrelsearbete
- inledande arbete för att kunna söka pengar (skapande av bankkonto).- inledande arbete för att kunna söka pengar (skapande av bankkonto).
- styrelseledamöter hölls kontinuerligt informerade, engagerade och aktiva.
- kontinuerlig granskning föreningens tillväxttakt och beaktning av vad som
behövde göras för att fortsätta växa som förening.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Föreningens kommunikation
LPPES kommunikation under verksamhetsåret 20/21 syftade till att initialt värva nya
medlemmar men även marknadsföra föreningen i stort, såväl som att marknadsföra
PPE-programmet. Det var viktigt för styrelsen att kommunicera till medlemmar vad
föreningens syfte, mål och budskap är. Vi riktade oss mot allt från potentiella nya medlem-
mar som studerar vid PPE-programmet, alumnimedlemmar och dessutom potentiella nya
studenter som skulle vara intresserade av att studera vid PPE-programmet i Lund. Eftersom 
vi befann oss i en uppstartsprocess samt en pandemi så var det viktigt att anpassa vårt bud-
skap och våra kommunikationskanaler.

Nedan följer den generösa aktivitetsplan som föreningen och styrelsen försökte arbeta mot
under verksamhetsåret HT2020-VT2021. Målet var att hinna med att starta upp så många
som möjligt av dessa verksamheter, hitta rutiner för styrelsen samt komma igång med så
mycket som möjligt av kommunikationen för att nå ut till medlemmar och alumni. Detta
tycker vi att vi lyckades med, med tanke på omständigheterna under verksamhetsåret. Som
styrelse tillika grundare av föreningen Lund PPE Society ser vi slutligen fram emot att se 
vår vision och aktivitetsplan bli till verklighet under kommande verksamhetsår och vi 
hoppas att vi har lyckats lägga en bra grund för framtiden.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

AKTIVITET
Styrlesemöte

Nyhetsbrev/månads-
brev

Workshops

Föreläsningar

Alumninätverk

Studieresor

Bokcirkel 

Introduktionsdagar 
för novischer

Debattklubb

Karriärdag

ÖvrigÖvriga sociala till-
ställningar/fest-
ligheter

Kick-off dag

Styrlesen 

Medlemmar,
alumner

Medlemmar,
nuvarande
studenter vid
kandidatpkandidatprogramm

Medlemmar,
utomstående
intresserade

Alumni

Medlemmar

Medlemmar

NNovischer vid
kandidatprogramm
et i PPE

Medlemmar

Medlemmar, före-
tag/organisationer

Medlemmar

Styrelse

Föra föreningens
arbete vidare

Informera och
uppdatera om
föreningens arbete
och aktiviteter

UUtveckla
föreningen,
utveckla och främja
kunskaper

Utveckla
akademiska
kunskaper,
inspiinspirera och bygga
vidare på delar av
programmets
innehåll.

Hålla kontakt, skapa 
nätverk för tidigare 
medlemmar

UUtveckla kunskaper

Utveckla akademiska 
kunskaper

Arrangeras för att
skapa gemenskap
bland nya studenter
och även över
årskursernårskurserna

Utveckla
kunskaper och
diskutera
aktualiteter/samhäll
sfrågor, skapa
gemenskap över
klassgränsernklassgränserna

Informera och
inspirera studenter
vid programmet till
diverse karriärval i
linje med
programmet.

SkapSkapa gemenskap
inom och mellan
klasser/årskurser.

ArbetArbeta fram strategi-
er för det kommande 
verksamhetsåret, in-
formera och engag-
era nya styrelsen i 
sina rolle

Fysiskt möte

Mail

Fysiskt möte

Fysiska eller
digitala
föreläsningar

FFysiska möten,
maillista

Resor in-
om-eller-utomlands

Fysiska möten och 
Facebook/Instagram

Fysiska möten,
information via
mail

Fysiskt möte

Föreläsningar,
fysiska möten,
grupparbeten och
tävlingar.

FFysiska möten,
sittningar

Fysiska möten

En gång i månaden

Slutet av varje månad

En gång per termin

Två gånger per
termin eller mer
vid tillfälle.

VVid start och slut
av termin

En gång per
verksamhetsår

Varannan månad

Vid höstterminens 
start

VVarannan månad

Varje hösttermin

En gång per
termin/ vid
särskilda tillfällen

Inför varje termin

MÅLGRUPP SYFTE KANAL TIDPUNKT
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BOKSLUT
Bokslut för föreningen Lund PPE Society (LPPES), HT20-VT21

Under verksamhetsåret HT2020-VT2021 har föreningen haft varken in- eller utbetalningar.
Processen för att sätta upp ett bankkonto för föreningen inleddes inte förrän i juni/juli 
månad 2021 och därför finns inga ekonomiska händelser att redovisa för verksamhetsåret i 
fråga.

24



PROPOSITIONER  
Proposition 1 - Revidering av stadga  

Bakgrund:  
På grund av att föreningen är ny finns det flera delar av stadgan som behöver 

omarbetas. Dessa yrkande A till D är ändringar som redan har bekräftats av årsmötet, 

men som behöver bekräftas ytterligare en gång för fastställas.  Angående yrkande A 

så borde ansvarsfrihet inte ges till styrelsen innan verksamhetsåret är slut, därför 

bör denna punkt behandlas under Novembermötet istället. Punkt 13 är en 

upprepning och bör tas bort på grund av det. Därför gäller yrkande B även att 

ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsårets styrelse bör behandlas på 

Novembermötet samt att punkt 7 gällande fastställande av medlemsavgift bör tas 

bort. Medlemsavgiften bör enbart bestämmas en gång under verksamhetsåret och 

det är på årsmötet. Det leder oss till yrkande C som gäller en addering av paragraf §9 

i stadgan som reglerar medlemsavgiften och hur den fastställs. Yrkande D behandlar 

en ändring av stadgan så att alla som blivit medlemmar 7 dagar innan ett årsmöte 

borde få rösträtt istället för nuvarande stadga som kräver att medlemskap måste 

finnas 14 dagar innan ett årsmöte. Vi anser inte att det finns fog för att ha en sådan 

lång framförhållning för att bli medlem och kunna rösta på ett föreningsmöte.  

A. Styrelsen yrkar på att paragraf 13.1 ang. Årsmötet ändras från:  

“ §13.1 Vid vårens ordinarie årsmöte skall följande avhandlas:  

1. Val av sekreterare för årsmöte  

2. Val av två justerare, tillika rösträknare  

3. Val av mötesordförande  

4. Fråga om årsmötets korrekta utlysande  

5. Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter  

6. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH PROPOSITIONER  

7. Val av styrelseledamöter  

8. Fyllnadsval av vakanta platser  

9. Val av övriga förtroendeposter  



10. Val av 1 revisor  

11. Fastställande av medlemsavgift  

12. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN  

13. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH PROPOSITIONER  

14. Övriga frågor  

15. Mötets avslutande” 

till:  

“ §13.1 Vid vårens ordinarie årsmöte skall följande avhandlas:  

1. Val av sekreterare för årsmöte  

2. Val av två justerare, tillika rösträknare  

3. Val av mötesordförande  

4. Fråga om årsmötets korrekta utlysande  

5. Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter  

6. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH PROPOSITIONER  

7. Val av styrelseledamöter  

8. Fyllnadsval av vakanta platser  

9. Val av övriga förtroendeposter  

10. Val av 1 revisor  

11. Fastställande av medlemsavgift  

12. Övriga frågor  

13. Mötets avslutande “  

B. Styrelsen yrkar på att paragraf 14.1 ang. Novembermötet ändras från:  

“ §14.1 Vid novembermötet skall följande avhandlas:  

1. Val av sekreterare för årsmöte  

2. Val av två justerare, tillika rösträknare  

3. Val av mötesordförande  

4. Fråga om årsmötets korrekta utlysande  

5. Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter  



6. Behandling av inkomna motioner och propositioner  

7. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT  

8. Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, bokslut och revision, vilket ej 

inkluderas på extra årsmöte  

9. Övriga frågor  

10. Mötets avslutande “  

till:  

“ §14.1 Vid novembermötet skall följande avhandlas:  

1. Val av sekreterare för årsmöte  

2. Val av två justerare, tillika rösträknare  

3. Val av mötesordförande  

4. Fråga om årsmötets korrekta utlysande  

5. Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter  

6. Behandling av inkomna motioner och propositioner  

7. Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, bokslut och revision, vilket ej inkluderas 

på extra årsmöte  

8. FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖREGÅENDE VERKSAMHETSÅRS STYRELSE  

9. Övriga frågor  

10. Mötets avslutande  

C. Styrelsen yrkar på att lägga till en paragraf 9 om medlemsavgift och att 

justera numreringen i stadgan därefter:  
“§9 Medlemsavgift  

§9.1 Medlemsavgiften fastställs vid vårens ordinarie årsmöte och gäller för hela det 

kommande verksamhetsåret"  

D. Styrelsen yrkar på att paragraf 19.1 ang. medlemskap före  

föreningsmöte ändras från:  

“ §19.1 Envar medlem äger närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid föreningsmöte. 

Envar medlem som blivit medlem senast FJORTON DAGAR före föreningsmöte äger 



även rösträtt. Revisor och revisorssuppleant som ej är medlemmar i föreningen har 

närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid föreningsmöte.”  

till:  

“§19.1 Envar medlem äger närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid föreningsmöte. 

Envar medlem som blivit medlem senast SJU DAGAR före föreningsmöte äger även 

rösträtt. Revisor och revisorssuppleant som ej är medlemmar i föreningen har 

närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid föreningsmöte.“  
 



På årsmötet 2021 fick styrelsen i uppdrag att besvara frågan om hur styrelsen ska se ut i 

framtiden, beträffande storlek och representation. 

Under första halvan av verksamhetsåret har styrelsearbetet de facto utgått från sex 

styrelsemedlemmar, i stället för fyra. Detta då socialt ansvarig och PR-ansvarig har inkluderats 

i styrelsearbetet genom att komma med förslag till styrelsemöten, aktivt uttala sig om hur 

föreningen ska drivas och vilka beslut som ska fattas.  

Det viktigaste för en förenings överlevnad är att det finns medlemmar som vill fortsätta att 

engagera sig i den, även på styrelsenivå. Att ha en alltför stor styrelse riskerar att innebära att 

alla poster inte kan fyllas i framtiden. Samtidigt främjar en större styrelse mer diskussion och 

nya infallsvinklar. Vi tycker att arbetet där både styrelseledamöter och ansvarsposterna 

inkluderats har fungerat bra, därför ser vi inget principiellt problem med att inkludera dessa 

som stadgeenliga styrelseposter i framtiden. Däremot ser vi riskerna med att sex styrelseposter 

kan riskera att föreningen inte får tillräckligt många styrelsemedlemmar i framtiden. Därför 

anser vi att fyra styrelseposter fortfarande är lämpligt.  

När det kommer till frågan om representation förstår vi värdet av att ha en köns- och 

åldersmässig representation i styrelsen. Detta hade kunnat främjas av en valberedning. 

Samtidigt anser vi fortfarande att föreningen är alldeles för ung för att kunna inkludera en 

valberedning. Fokus bör främst vara på att först kunna fylla styrelseposter. När det kommer till 

en formell kvotering används ett liknande argument; styrelsen är alldeles för ung för att en 

skulle ha önskvärd effekt – i stället riskerar det att innebära att vissa styrelseposter inte kommer 

kunna fyllas. Däremot ämnar styrelsen, tillsammans med ansvarsposterna och aktiva 

medlemmar, att arbeta proaktivt för att uppmuntra medlemmar att söka styrelseposter för att 

främja en lämplig representation.  

Styrelsen genom: 

Ordförande 

Simon Englund   
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