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Årsmöte Läsk 

Dagordning 

Datum: 2016-02-29 

Plats: Frödingssalen 

Tid: 18:00 

§ 1 Mötets öppnande 
- Ordförande Malin Öström öppnar mötet och hälsar alla välkomna  

Mötet förklaras öppnat 

 

§ 2 Mötets behörighet 
- Finner deltagarna årsmötet behörigt utlyst?  

Deltagarna finner årsmötet behörigt utlyst 

 

§ 3 Fastställande av röstlängd 
- Röstlängden fastställs efter inräkning av deltagare och kontroll mot 
medlemsregistret.  

Fastställd röstlängd: 58 st betalande medlemmar med rösträtt 

 

§ 4 Val av mötets ordförande 
- Styrelsen föreslår Simon Asplund  

Mötet förklarar Simon Asplund ordförande för mötet 

 

§ 5 Val av mötets sekreterare 
- Styrelsen förslår Kristin Andersson  

Mötet förklarar Kristin Andersson som sekreterare för mötet 

 

§ 6 Godkännande av dagordning  

Dagordningen förklaras godkänd av årsmötet 

 

§ 7 Val av två̊ personer att justera protokollet. Dessa är tillika rösträknare  

Till justerare och tillika rösträknare väljs: André Thorslund och Johan Olsson 

 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår - Bifogad i 
andra kallelsen, Malin Öström föredragande person.  

Malin Öström föredrar om styrelsens verksamhetsberättelse.  

Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år förklaras godkänd 

 

§ 9 Utskottens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår - Bifogas i 
andra kallelsen, Malin Öström föredragande person.  



Malin Öström föredrar om utskottens verksamhetsår 

Utskottens verksamhetsberättelse för föregående år förklaras godkänd 

 

§ 10 Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår 
- Bifogas i andra kallelsen, Malin Öström föredragande person.  

Malin Öström föredrar om den ekonomiska berättelsen för föregående år. 

Föreningen har gått back efter året men orsakerna har styrelsen vetskap om. 

Den ekonomiska berättelsen för föregående år förklaras godkänd 

 

§ 11 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår - Simon Asplund och 
Jenny Ferlin Acosta  

Simon Asplund och Jenny Ferlin Acosta föredrar om revisionsberättelsen för 
föregående år 

De anser att det ser bra ut och det har funnits belägg för de inköp som har gjorts. 

Föreslår en bättre upp styrning av bokföringen under nästkommande år. 

Revisionsberättelsen för föregående år förklaras godkänd 

 

§ 12 Prova frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse - 
Malin Öström föredragande person.  

Malin Öström prövar frågan till årsmötet om styrelsen kan förklaras ansvarsfri för 
föregående verksamhetsår. 

Mötet förklarar styrelsen som ansvarsfri för föregående verksamhetsår. 

 

§ 13 Årets verksamhetsplan  

Malin Öström föredrar om verksamhetsplanen inför kommande år. 

Mötet fastställer styrelsens verksamhetsplan. 

 

§ 14 Årets budget och fastställande av medlemsavgift 
- Bifogas i andra Kallelsen, Malin Öström föredragande person.  

Malin Öström föredrar om hur styrelsen har tänkt om nästa års budget och 
medlemsavgift.  

Tanken är att föreningen ska ligga kvar på samma omsättning som föregående år. 

Medlemsavgiften föreslås ligga kvar på samma pris som föregående år, alltså 50 kr. 

Årets budget och fastställande medlemsavgift förklaras godkänd. 

 

§ 15 Val av årets styrelse 
- Valberedningen föredrar. 
- Resterande kandidater golv nomineras.  

Valberedningen: Berättar om vilka valberedningen har valt att nominera till 
nästkommande års styrelse. 



Ordförande: Malin Öström 

Vice Ordförande: Kristin Andersson 

Sekreterare: Ingen nominering 

Kassör: Ingen nominering 

PR/IT: Andreas Wadell 

Sexmästare: Annie Wixe 

Utbildningsutskottet: Amanda Björklund 

Idrottsutskottet: Inga nomineringar  

Golvnomineringar:  Ordförande: Inga golv nomineringar 

  Vice ordförande: Inga golv nomineringar 

Sekreterare: Amanda Hanstål 

  Kassör: Alexsandra Hallén  

  PR/IT: Inga golv nomineringar 

  Sexmästare: Inga golv nomineringar 

  Utbildningsutskottet: Inga golv nomineringar 

  Idrottutskottet: Oskar Lindbäck 

Mötet bestämmer följande personer som ny styrelse 2016: 

Ordförande: Malin Öström  

Vice ordförande: Kristin Andersson 

Sekreterare: Amanda Hanstål 

Kassör: Alexsandra Hallén  

Ordförande PR/IT: Andreas Wadell 

Ordförande sexmästeriet: Annie Wixe 

Ordförande utbildningsutskottet: Amanda Björklund 

Ordförande idrottsutskottet: Oskar Lindbäck 

 

§ 16 Val av två̊ revisorer 
- Kandidater golv nomineras  

Golvnomineringar: Axel Vålvik och André Thorslund 

Mötet bestämmer följande personer som revisorer: 

Axel Vålvik och André Thorslund 

 

§ 17 Val av tre valberedare varav en ordförande - Föregående Valberedning 
föredrar. 
- Kandidater golv nomineras.  

Golvnominering: Inga golv nomineringar 

Mötet bestämmer att valberedningsarbetet förefaller till styrelsen under 
nästkommande år. 



§ 18 Val av nollningsgeneraler för kommande nollning - Malin Öström föredrar.  

Sökande som nollningsgeneraler är: 

Annie Wixe och Jennifer Lepik 

Nadim Khan och Amanda Björklund 

Båda paren berättar sina visioner om nollningen och deras motiveringar. 

Golv nomineringar: Inga golvnomineringar 

Till nollningsgeneraler för kommande nollning bestämmer mötet: 

Nadim Khan och Amanda Björklund 

 

§ 19 Val av balgeneral för kommande examensbal - Kandidater golv nomineras.  

Golvnominering: Inga balgeneraler 

Mötet bestämmer sig för att inte ha några balgeneraler under nästkommande år. 

 

§ 20 Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen 
- Förslag till stadga ändringar bifogade i kallelsen, Malin Öström föredragande 
person.  

Förslag: Månadsbrev. Skickas på̊ mail, vi skriver vad vi gjort senaste månaden och 
vad som planeras längre fram. Sekreterarens jobb att skriva ihop, styrelsens jobb att 
på̊ möten komma fram till vilka punkter som ska vara med. 

Tidigare formulering av sekreterarens uppgifter: 

Sekreterare: Är ansvarig för att skicka ut kallelse till styrelsemöten, för protokoll på̊ 
möten, protokollet skall föras enligt den mall som medföljer som bilaga till stadgarna. 
Sekreteraren vidarebefordrar färdigskrivna protokoll till ordförande och PRIT-utskottet 
som därefter lägger upp det på̊ hemsidan. Sekreteraren ansvarar också̊ för att hänga 
upp justerat protokoll på̊ LÄSK-tavlan.  

Ändringsförslag:  

Sekreterare: Är ansvarig för att skicka ut kallelse till styrelsemöten, för protokoll på̊ 
möten, protokollet skall föras enligt den mall som medföljer som bilaga till stadgarna. 
Sekreteraren vidarebefordrar färdigskrivna protokoll till ordförande och PRIT-utskottet 
som därefter lägger upp det på̊ hemsidan. Sekreteraren ansvarar också för att hänga 
upp justerat protokoll på̊ LÄSK-tavlan. Sekreteraren har också som ansvar att skriva 
ihop ett månadsbrev som sedan skickas till samtliga medlemmar i föreningen. I 
månadsbrevet ska information finnas om vad som har hänt inom föreningen sedan 
senaste månadsbrevet samt vad som planeras att hända längre fram. Punkterna om 
vad som ska skrivas bestäms tillsammans med styrelsen under styrelsemöten. 

Årsmötet godkänner förslaget om månadsbrevet och ändringen i sekreterarens 
uppgifter i stadgarna. 

 

§ 21 Övriga frågor 

En fråga till sexmästeriet om det är tänkt att tillkomma mer aktiviteter under 
nästkommande år.  



Annie, ordförande för sexmästeriet, svarar att det är planer på det men att det är 
svårt att planera saker när väldigt få medlemmar kommer på aktiviteter. Men 
förhoppningen är att det ska komma fler medlemmar under nästkommande år. 

 
§ 22 Mötets avslutande  

Mötet förklaras avslutat. 
 
 
 

 


