
Årsmöte 
 

Årsmöte för LÄSK 
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Tid:18:15 

Plats: Karlstad universitet - Frödingssalen 

 

Dagordning 
 

§1 Mötets öppnande 

 

Årsmötet förklaras öppnat 

 

§2 Mötets behörighet 

 

 - Finner deltagarna mötet behörigt utlyst? 

 

Deltagarna finner mötet behörigt utlyst. 

 

§3 Fastställande av röstlängd 

 

- Röstlängden fastställs efter inräkning av deltagare och kontroll mot medlemsregistret. 

 

Röstlängden för årsmötet fastställs till 32st 

 

§4 Val av mötesordförande 

 

- Styrelsen föreslår Simon Asplund 

 

Mötet förklarar Simon Asplund som ordförande för mötet. 

 

§5 Val av mötessekreterare 

 

- Styrelsen föreslår Kristin Andersson 

 

Mötet förklarar Kristin Andersson som sekreterare för mötet. 

 

§6 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen förklaras godkänd av årsmötet 

 

§7 Val av två justerare. Dessa är tillika rösträknare 

 

Som justerare och tillika rösträknare för mötet väljs: 

 

Amanda Svedlund 

Nadim Khan 

 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår – Bifogas i andra 



kallelsen, Malin Öström föredragande person 

 

- Malin Öström föredrar om styrelsens verksamhetsberättelse 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse förklaras godkänd 

 

§9 Utskottens verksamhetsberättelse för föregående år – Bifogas i andra kallelsen, 

Utskottsordföranden föredrar (med undantag av prit som inte kunde närvara). 

 

- Oskar Lindbäck föredrar om idrottsutskottets verksamhetsberättelse 

 

- Nadim Khan föredrar om nollningsutskottets verksamhetsberättelse 

 

- Amanda Björklund föredrar om utbildningsutskottets verksamhetsberättelse 

 

- Annie Wixe föredrar om sexmästeriets verksamhetsberättelse 

 

- Malin Öström föredrar om pritutskottets verksamhetsberättelse 

 

Utskottens verksamhetsberättelse förklaras godkänd 

 

§10 Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår -Bifogas i andra kallelsen, 

Alexsandra Hallén föredrar. 

 

- Alexsandra Hallén föredrar om den ekonomiska berättelsen för föregående verksamhetsår 

 

Den ekonomiska berättelsen för föregående verksamhetsår förklaras godkänd 

 

§11 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår – Axel Vålvik och André Thorslund 

 

- Axel Vålvik föredrar om revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 

 

Revisorer anser att allt ser bra ut och att det har funnits belägg för samtliga inköp som har 

gjorts. 

 

Revisionsberättelsen för föregående verksamhetsår förklaras godkänd. 

 

§12 Pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse 

 

Frågan om styrelsen kan förklaras ansvarsfri för föregående verksamhetsår prövas till 

årsmötet. 

 

Föregående verksamhetsårs styrelse förklaras ha ansvarsfrihet 

 

§13 Årets verksamhetsplan 

 

- Malin Öström föredrar om verksamhetsplanen inför kommande år. 

 

Mötet fastställer styrelsens och utskottens verksamhetsplaner 

 



§14 Årets budget och fastställande av medlemsavgift 

 

- Alexsandra Hallén föredrar om hur styrelsen tänkt om nästa års budget och medlemsavgift. 

 

Budgeten liknar tidigare år, nytt för årets budget är att inköp av nya grillar har budgeterats. 

 

§15 Val av årets styrelse 

Valberedningen presenteras deras förslag 

Resterande kandidater golvnomineras 

 

- Valberedningen föredrar. 

 

Valberedningens förslag till ny styrelse för kommande år: 

 

Ordförande: Kristin Andersson 

Vice ordförande: Alexsandra Hallén 

Sekreterare: Frida Fredriksson 

Kassör: Evelina Green 

Ordförande idrottsutskott: Oskar Lindbäck 

Ordförande utbildningsutskott: Linda Grüter 

Ordförande sexmästeriet: Christoffer Qvist 

Prit: inget förslag 

Medlemsansvarig: inga förslag 

 

Golvnomineringar:  

  Ordförande: inga golvnomineringar 

  Vice Ordförande: inga golvnomineringar 

  Sekreterare: inga golvnomineringar 

  Kassör: inga golvnomineringar 

  Ordförande idrottsutskott: inga golvnomineringar 

Ordförande utbildningsutskott: inga golvnomineringar 

Ordförande sexmästeriet: inga golvnomineringar 

Prit: Kristoffer Jacobsson 

Medlemsansvarig: André Thorslund 

 

Till årets styrelse väljer årsmötet: 

 

Ordförande: Kristin Andersson 921211-5001 

 

Vice ordförande: Alexsandra Hallén 

 

Sekreterare: Frida Fredriksson 

 

Kassör: Evelina Green 920127-0445 

 

Ordförande idrottsutskott: Oskar Lindbäck 

 

Ordförande utbildningsutskott: Linda Grüter 

 

Ordförande sexmästeriet: Christoffer Qvist 



Prit: Kristoffer Jacobsson  

 

Medlemsansvarig: André Thorslund 

 

§16 Val av två revisorer 

 

- Kandidater golvnomineras. 

 

Golvnomineringar: 

Axel Vålvik 

Adam Malmenskog 

 

Till revisorer för året väljs: 

 

Axel Vålvik och Adam Malmenskog 

 

§17 Val av tre valberedare varav en ordförande 

 

- Kandidater golvnomineras 

 

Golvnomineringar  

Johanna Lundström 

Filip Karlsson 

Maria Vestman 

 

Årets valberedning väljs att bestå av: 

 

Ordförande: Filip Karlsson 

Johanna Lundström  

Maria Vestman 

 

§18 Val av nollningsgeneral för kommande nollning 

- Kandidater golvnomineras 

 

Golvnomineringar: 

Kristoffer Jacobsson och Rebecca Hultman 

 

Till nollningsgeneraler för kommande nollning väljs: 

 

Kristoffer Jacobsson och Rebecca Hultman 

 

§19 Val av balgeneral för kommande examensbal 

- Kandidater golvnomineras 

 

Inga golvnomineringar 

 

Till balgeneral för kommande examensbal väljs: 

 

Årsmötet bestämmer att denna post ska lämnas tom men att styrelsen har rätt till att tillsätta 

balgeneraler om anmälningar till denna post tillkommer under året. 



 

§20 Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen 

 

Förslag 1: Styrelsen föreslår en ändring i stadga § 7a angående medlemskap. 

 

Tidigare formulering: 

 

Medlem i föreningen godkänner stadgarna och tar aktivt ställning för ett medlemskap genom 

att betala föreningens medlemsavgift samt registrerar sig i medlemsregistret. 

 

Ändringsförslag: 

 

Medlem i föreningen godkänner stadgarna och tar aktivt ställning för ett medlemskap genom 

att betala föreningens medlemsavgift och därmed bli registrerad i medlemsregistret. 

 

Förslag 2: Eftersom styrelsen inte har någon fungerande mailfunktion föreslås en ändring i 

sekreterarens uppgifter i stadga § 8b. 

 

Tidigare formulering: 

 

Sekreteraren har också ansvar att skriva ihop ett månadsbrev som sedan skickas till samtliga 

medlemmar i föreningen. 

 

Ändringsförslag: 

 

Sekreteraren har också ansvar att skriva ihop ett månadsbrev som sedan läggs ut på vår 

hemsida och gillasida på Facebook. 

 

Förslag 3: Styrelse föreslår en stadga ändring i stadga § 13 Årsmöte 

 

Nuvarande formulering: 

 

Ordinarie årsmöte skall hållas senast 31 december varje år 

 

Ändringsförslag: 

 

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen inom verksamhetsårets första kvartal. 

 

Förslag 4: För att få bättre koll på vårt medlemsregister har styrelsen som förslag att tillsätta 

en ny styrelsepost, medlemsansvarig, i stadga § 8b 

 

Nuvarande formulering: 

 

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och fyra 

ledamöter. 

 

Ändringsförslag: 

 

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, 

medlemsansvarig och fyra ledamöter. 



 

Förslag 5: Som följd av förslag 4 föreslår styrelsen ett tillägg i beskrivningen av 

medlemsansvarig. 

 

Förslag på tillägg: 

 

Medlemsansvarig: Ansvarar för att upprätthålla föreningens medlemsregister. 

Medlemsansvarig ansvarar för att skriva ut nya medlemskort inför vårterminen. Vid varje 

styrelsemöte redovisar medlemsansvarig det aktuella antalet medlemmar i föreningen. 

 

Årsmötet bestämmer att godkänna samtliga förlag till ändringar och tillägg i stadgarna. 

 

§21 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor  

 

§22 Mötets avslutande 

 

Mötet förklaras avslutat 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare: Kristin Andersson 

 

 

Underskrift: ______________________________________   datum: ______________ 

 

 

Justerare: Amanda Svedlund 

 

 

Underskrift: ______________________________________  datum: _______________ 

 

 

Justerare: Nadim Khan 

 

 

Underskrift: _______________________________________ datum: _______________ 


