
Protokoll LPPES Novembermöte 9 November 2022

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Fredrik Sjöstrand kl.17.26 som hälsade mötet välkomna och
presenterade mötets formalia.

2. Val av sekreterare för årsmöte

Fredrik Sjöstrand från styrelsen föreslog Fanny Söderberg till mötessekreterare som också
väljs av mötet.

3. Val av två justerare, tillika rösträknare

Mötet valde Linus Abrahamsson och Axel Hanson Atterling till justerare, tillika
rösträknare.

4. Val av mötesordförande

Fredrik Sjöstrand från styrelsen föreslog Alexander Losjö Dahlström till mötesordförande,
som också väljs av mötet.

5. Fråga om årsmötets korrekta utlysande

Fredrik Sjöstrand föredrog hur kallelsen utgått. Årsmötet ansåg mötet behörigt utlyst.

6. Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter

Röstlängden fastställdes till 20 röstberättigade medlemmar närvarande.

7. Behandling av inkomna motioner och propositioner

a) Proposition 2022:1

Marcus Andre föredrog å styrelsens vägnar propositionen.

___________________     ___________________     ___________________     ___________________
Mötesordförande                      Justerare                             Justerare                        Mötessekreterare



Gerrit Krönert frågade om formuleringen “minst 3 ledamöter”.
Linnea Ahlgren samt Marcus Andre från styrelsen förtydligade å styrelsens vägnar, enligt
propositionen, att det är möjligt att vakantsätta poster.

Mötet beslutade att godta propositionen.

b) Proposition 2022:2

Fredrik Sjöstrand föredrog å styrelsens vägnar propositionen.

Mötet beslutade att godta propositionen.

c) Proposition 2022:3

Maja Ragnarsson föredrog å styrelsens vägnar propositionen.

Mötet beslutade att godta propositionen.

d) Proposition 2022:4

Maja Ragnarsson föredrog å styrelsens vägnar propositionen.

Mötet beslutade att godta propositionen.

8. Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, bokslut och revision

a) Verksamhetsplan

Linnea Ahlgren föredrog å styrelsens vägnar en sammanfattning av den av styrelsen
författade verksamhetsplanen.

Mötet beslutade att bifalla godkännande av verksamhetsplanen.

b) Verksamhetsberättelse

Elsa Magnell föredrog å föregående styrelses vägnar en sammanfattning av den av
föregående styrelse författade verksamhetsberättelsen.

Mötet beslutade att bifalla godkännande av verksamhetsberättelsen.

c) Bokslut

Elsa Magnell föredrog å föregående styrelses vägnar en sammanfattning av det av
föregående styrelse författade bokslutet.

Mötet beslutade att bifalla godkännande av verksamhetsberättelsen.

___________________     ___________________     ___________________     ___________________
Mötesordförande                      Justerare                             Justerare                        Mötessekreterare



d) Revision

På anledning av föregående revisor Armita Zarakanis frånvaro föredrog Fredriks Sjöstrand
den av föregående styrelse författade revisionsberättelsen .

Mötet beslutade att bifalla godkännande av verksamhetsberättelsen.

9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse

Mötet beslutar att bevilja föregående styrelse ansvarsfrihet.

10. Övriga frågor

a) Fredrik Sjöstrand uppmärksammade felaktig referens i § 19.3 om jäv i stadgarna.

Fredrik Sjöstrand yrkade att ändra § 19.3 gällande referensen till § 29 till § 23.

Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

11. Mötets avslutande

Mötet avslutades av mötesordförande Alexander Losjö Dahlström kl.18.07.

___________________     ___________________     ___________________     ___________________
Mötesordförande                      Justerare                             Justerare                        Mötessekreterare


