
 Kallelse till 
årsmöte för LÄSK 
2016-02-29

 kl. 18.00 
Karlstad Universitet: Frödingsal

Dagordning 

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

§ 2 Mötets behörighet 
- Finner deltagarna årsmötet behörigt utlyst? 

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

§ 4 Val av mötets ordförande 
- Styrelsen föreslår Simon Asplund

§ 5 Val av mötets sekreterare 
- Styrelsen förslår Kristin Andersson

§ 6 Godkännande av dagordning 

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

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

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

§ 10 Ekonomiskberättelse för föregående verksamhetsår 
- Bifogas i andra kallelsen, Matilda Nilsson föredragande person. 

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

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

§ 12 Årets verksamhetsplan 



§ 13 Årets budget och fastställande av medlemsavgift 
- Bifogas i andra Kallelsen, Matilda Nilsson föredragande person. 

§ 14 Val av årets styrelse 
- Valberedningen föredrar. 
- Resterande kandidater golvnomineras. 

§ 15 Val av två revisorer 
- Kandidater golvnomineras 

§ 16 Val av tre valberedare varav en ordförande 
- Föregående Valberedning föredrar. 
- Kandidater golvnomineras. 

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

§ 18 Val av balgeneral för kommande examensbal 
- Kandidater golvnomineras. 

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

§ 20 Övriga frågor 

§ 21 Mötets avslutande 

Välkommen till LÄSK årsmöte 2016. Varje medlem är välkommen och har rösträtt under årsmötet. Ny 
styrelse ska röstas fram, ny verksamhetsplan, ny budget och andra saker ska behandlas under årsmötet 
och det är viktigt att så många medlemmar som möjligt kan närvara.  

Frågor eller funderingar, kontakta 
ordforande@lask.me 

Nollning 2016
Inför Nollningen 2015 söker vi två generaler som skall leda, planera och genomföra Nollningen 
tillsammans med sin utvalda kommitté. 
Som general skall du ha en tydlig vision och tydliga mål med hur nollningen skall genomföras 
och kunna leda arbetet i kommittén, kunna peka med hela handen samtidigt som ni 
rapporterar till styrelsen. 
Arbetet med nollningen styrs av det policydokument som finns framtaget. 
Söker du till general bör du inte söka en post i styrelsen. 
Skicka din intresseanmälan till 
Ordforande@lask.me 
Valberedningen kommer inte att välja ut generalerna utan de som anmält intresse kommer att 
få presentera sig på årsmötet och medlemmarna kommer att få ställa frågor. 



LÄSK styrelse 2016 
Är du intresserad av att vara med och utveckla och driva vår förening framåt, sök till någon 
utav våra styrelseposter. 
Ordförande 
Vice Ordförande 
Sekreterare 
Kassör 
Sexmästare 
Ordförande för utbildningsutskottet 
Ordförande för Idrottsutskottet 
Ordförande PR/IT
Generaler



Verksamhetsplan för utskotten 

Föreningen LÄSK 

 Verksamhetsår 2015-01-01 - 2015-12-31 

Styrelsen 
Den kommande styrelsen bör fokusera på att sammarbeta med andra föreningar, fortsätta att bygga 
på de nya ekonomiska bitarna (medlemsregister och nya bokföringssystem). De bör också fortsätta 
arbetet mellan kommitté - general. 

Utbildningsutskottet  
 Under nästkommande period finns planer på att kontinuerligt försöka boka föreläsare till 
universitetets studenter (kvällsföreläsningar osv) samt workshops inom pedagogiska inriktningar. 
Utskottet har som vidare plan att fortsätta arbetet med rekrytering och strävar efter målet om att bli 
ett av universitetets stora utskott som studenterna känner väl till. Utskottet har som mål att hela 
tiden vara studenternas utbildning “vid sidan om universitetet” där man studenten känner bredare 
kompetens och utveckling för vad som erbjuds från utskottets sida. Utskottet har även som mål att 
fortsätta hålla en god kontakt med Studentkåren och Lärarnas Ungdomsnämnd (LUN) där 
ordförande Amanda i nuläget medverkar. Utskottet skall alltid ha ögon och öron vidöppna för vad 
studenterna tycker om sin utbildning för att dels lyckas erbjuda något annat vid sidan av studierna 
men även försöka vara av påverkan hos lärarutbildningen - både under vår studietid och 
studenternas framtid. 

PR/IT 
Under verksamhetsår 2016 är min önskan att nästa ordförande för utskottet tar in en till i utskottet 
som är intresserad av fotografering och fotohantering som kan hjälpa till att ta, samla in och plocka 
ut foton som under stora/viktiga händelser kommer att publiceras på hemsidan. Ska tilläggas att jag 
i början av nollningen(utskottsvandringen) sa att man fick anmäla sig till utskottet om man var 
intresserad av hemsida/fotografering. Vi saknar foton från många olika stora/viktiga händelser och 
mitt tips är att få upp dem så fort som möjligt på hemsidan så att andra kan se hur roligt vi har i 
LÄSK. Av erfarenhet kan inte information bli tillräckligt. Därför är ett tips att fortsätta, i större 
utsträckning än tidigare, repetera och påminna om händelser/information. Ett annat tips för nästa 
verksamhetsår är att vara ännu mer tydlig med att hemsidan är vårat primära 
kommunikationsforum/kanal samt att påminna våra medlemmar om detta via exempelvis Gilla-
sidan/Instagram. En sista önskan är att Instagram-kontot styrs upp och får en mer central roll i vårt 
arbete i styrelsen samt att det blir en sekundär funktionell kommunikationskanal. I dagsläget 
fungerar den inte fullt ut så som jag önskar. 

Sexmästeriet 
Till nästa sexmästare: Då jag tog över som sexmästare valde jag att tydligt lägga fram mina 
förväntningar på utskottet och även på mig själv. Struktur är något som tidigare har saknats i 
utskottet och medlemmarna har kommit och gått som de själva vill till evenemang och möten och 
därmed har sexmästaren inte kunnat lita på om utskottsmedlemmarna kommer eller inte samt om de 
genomför de saker de åtagit sig. I nuläget är utskottet inte så stort och rekrytering kan vara 
nödvändig och är något som jag skulle göra om jag tog över som sexmästare. Sexmästeriet har 
redan börjat planera för vårterminen och den 6 februari 2016 är det overallinvigning för årets kull 
med overaller. Konceptet är samma som för 2015 och ges vid överlämning. Gällande överlämning 



ämnar jag att delge kommande sexmästare allt material som jag samlat in under min tid som 
sexmästare för att underlätta för denne. 

Idrottsutskottet 
Min ambition att ha en bredd av aktiviteter har jag inte lyckats med. Utan det har i regel bara varit 
den tid vi har varje söndag i idrottshallen och där bollsporter har varit dominerande. Något att tänka 
på, och som jag hoppas den nya ordföraren lyckas bättre än vad jag gjorde, är att anordnar 
aktiviteter som tilltalar fler. Nu är det nästan bara samma personer som kommer på söndagarna, 
vilken inte är fel, men det kanske finns andra som har idéer på aktiviteter som de vill göra, och då 
kan den nya ordföraren fånga upp dessa idéer och eventuellt förverkliga dem. Finns det inte 
intresse, så är det bara att fortsätta på den inslagna vägen med en gemensam aktivitet varje vecka, 
och förhoppningsvis får vi en bättre tid nästa termin. Söndagar är inte optimalt. 

Nollningsutskottet 
Ditt jobb i styrelsen som nollningsutskott kommer vara desamma som beskrivet ovan. Några saker 
som borde tilläggas kommande nollning är att fler möten styrelsen och kommittén imellan under 
själva nollningstiden, Veckoträffar så alla har koll på vad som planeras och vad som gjorts. Detta så 
informationen ska bli bättre och inte halkar efter. Om något skulle hända under nollningen som 
styrelsen behöver på kännedom om är det din roll att se till berätta och informera styrelsen. 
Sammarbeten med dom andra utskottet kan även tålas att ha i åtanke just vid planering av 
nollningsaktiviteter (Tänker främst på idrottsutskottet) men detta är såklart inget måste, men ta hjälp 
av styrelsen och hjälp även dom andra utskottet vid behov. 

Detta gäller nollningen och ej styrelsen så vet inte om det ska tas med:!! Efter senaste nollningen 
fick vi feedback (främst från faddrar men även visa nollor) om att de inte visste fullt ut vilka 
kommittén var och vad exakt vi stod för utan fokus hamnade på något sätt utanför det. Detta är 
något som måste bli bättre tills nästa nollning. Exempel för att lösa detta är att gå runt mer mellan 
de olika nollnings-grupperna utöver de obligatoriska kommitté-träffarna. 



Verksamhetsberättelse för utskotten 2015 
Föreningen LÄSK 

 Verksamhetsår 2015-01-01 - 2015-12-31 

Utbildningsutskottet Under våren 2015 röstades Amanda Björklund in som ny ordförande i 
Utbildningsutskottet, detta efter Simon Asplund som tidigare hängivit sig posten. Som ny 
ordförande i utskottet samt nytt tillskott i styrelsen för LÄSK fanns en hel del bekantskap med 
viktiga frågor, samarbeten, rekryteringar och planeringar att göra. Strax innan sommaren 2015 hade 
utskottet fått ta över sitt första uppdrag: Lärardagen under Karriärsveckan. Som ordförande arbetade 
Amanda tätt med Carina Bäccman, samverkanskoordinator på Karlstad Universitet, inför att 
Lärardagen 2015 under november månad skulle förverkligas. Strax innan sommaren 2015 arbetade 
Amanda även med att rekrytera in fler medlemmar till utskottet, något som tidigare inte gjorts just 
för utbildningsutskottet. Lärardagen har varit utskottets hjärtefråga och stora premiärsatsning med 
ny ordförande och utskottsmedlemmar. Då utskottet tidigt beslutade om att inte fokusera på det 
återkommande temat “Karriär” fick Lärardagen en ny riktning att gå mot. Utskottet arbetade under 
flera månader med att försöka få kontakt med flera föreläsare och utställare. Utskottet satsade även 
mycket på reklam och hur vi kan få studenter att lägga Lärardagen på minnet för att planera in 
eventet i almanackan. Utskottet tog även kontakt med Studentkåren i fråga om äskning där pengar 
utlovades som en delfinansiering för projektet. Som resultat för Lärardagen erbjöds studenterna två 
föreläsningar och en filmvisning för studenterna. Samtidigt fanns utställare vid Transforum 
(Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, LÄSK, Thorén Framtid, Alumnansvarig på KAU, 
Vikariepoolen för Karlstad Kommun, Hotspot med CV-fotografering) följt av flera tävlingar som 
studenterna kunde delta i och vinna fina priser! Lärardagen har varit utskottets stora fokus och enda 
projekt under 2015 (följt av att utvidga utskottet med fler medlemmar). 

PR/IT 
PR/IT-utskottet har under verksamhetsår 2015 bestått av en person, ordförande för utskottet, 
Andreas Wadell. Under våren kraschade vår hemsida på grund av gamla plug-in/teman som 
uppdaterades och skapade en hemsida utan funktionalitet. PR/IT-utskottet har under året 
tillsammans med Kim Persson möjliggjort en ny, lättnavigerad och funktionsfylld hemsida som ser 
mer professionell ut. Det är den stora synliga förändringen som legat på mitt bord. Utöver det har 
jag jobbat med att publicera nyheter och inlägg på framförallt hemsidan, men även Gilla-sidan på 
Facebook som för tillfället även administreras av fler än mig själv (I dagsläget PR/IT Ordförande, 
Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare, Ordförande Utbildningsutskottet samt Sexmästare). 
Detta för att på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt få ut rätt information till berörda 
medlemmar. Jag anser att den informationen som vi velat få ut på våra kommunikationskanaler har 
publicerats i god tid, ofta med påminnelser. Utöver det har styrelsen öppnat ett gemensamt 
instagram-konto som har används lite då och då under viktiga/stora händelser så som nollningen 
och lärardagen. Vi har även varit tydliga med att hemsidan är vårat primära kommunikationsforum/
kanal. 



Sexmästeriet 
Vårterminen: Vi inledde vårterminen med en Overallinvigning där 28 deltagare var med och invigde 
sina overaller. Till denna invigning instiftades ett invigningsmärke där meningen är att man endast 
kan erhålla det i samband med genomförd invigning. Invigningen avslutades med en Overallsittning 
där vi var 42 personer som åt gott och hade det trevligt på Bunkern. Inför sittningen hade jag och 
vice sexmästare Jennifer tillverkar partyhattar och girlanger samt köpt in roliga haklappar som blev 
en stor succé. Det genomfördes även ett quiz med kuggfrågor. Overallveckan arrangerades under 
vecka 12 och våra medlemmar glänste med sin närvaro och kampade hem Bunkerns föreningspris 
för ANDRA året på raken. Vinsten var ett gratissittning för 42 personer. Den sittningen utnyttjade vi 
i början av maj. Temat var Disney-maskerad och vilket engagemang det blev hos våra medlemmar! 
Vi fick se fantastiska utstyrslar, hade ett disney-quiz med väldigt kluriga frågor och delade ut pris 
för bästa utklädnad. En toppen kväll helt enkelt! 
Höstterminen: Efter att nollningen var avslutad gav vi oss direkt in på planeringen av 
Tacksittningen. I början av oktober satte vi oss till bord på Pitchers och avverkade en suverän kväll 
tack vare de utmärkta toastmastrana Amanda, årets fadder, och Kristoffer, årets nolla. Vi hjälpte 
dem under planeringen av sittningen, främst med bokning av lokal och inköp av saker, men kvällen 
program stod de helt för och succén infann sig fort. Kvällen avslutades på Heaven&Hell där jag 
hade ordnat så att våra medlemmar endast betalade halva entréavgiften mot uppvisande av sitt 
medlemskort. 3 december har vi ett overallpyssel där våra medlemmar är välkomna att komma och 
pynta sina nyinköpta och gamla overaller. 10 december har vi en Julfest på Bunkern. Det är planerat 
att sexmästeriet bjuder på glögg och pepparkakor och även ett julklappsbyte är inplanerat. 
Övrigt: Filmkvällarna är något som vi valde att lägga ned då dessa inte drog något folk och vi kunde 
inte finna någon lösning på hur vi ska lyckas locka medlemmarna dit. En diskussion som fanns var 
att genomföra filmkvällar på Bunkern där det finns projektor då våra medlemmar kanske finner det 
bekvämare att se på film på en plats där de samtidigt kan äta mat, köpa dryck och godis. 
Vi har haft som utgångspunkt att försöka genomföra samarbeten med andra föreningar men då inga 
av våra event, utom ovvepysslet, har varit av den naturen att andra föreningar kan delta har detta 
uteblivit. Vi fortsätter dock att sträva efter mer samarbete och hoppas på att Sektionen kommer att 
främja detta arbete till vår fördel. 

Idrottsutskottet 
Idrottsutskottet kom inte igång med regelbundna aktivitet under våren 2015 med undantag för ett 
gemensamt träningspass på Gubbholmen och fotboll vid Hagaborgsskolan. Uppslutningen på dessa 
aktivitet var inte så stor, två personer kom på träningspasset på Gubbholmen och fyra personer kom 
på fotbollen. Under hösten 2015 har idrottsutskottet haft en stående aktivitet varje söndag i 
idrottshallen, där vi framför allt har utövat olika former av bollsporter. Det har i regel kommit runt 
8-9 personer och vi har således haft tillräckligt med personer för att kunna spela i två lag. Dessutom 
har det anordnats en Champions League-kväll på Olearys. Det har tillkommit en del personer i 
idrottsutskottet som är aktiva är med på de gemensamma aktiviteterna.

Nollningsutskottet 
Verksamhetsberättelse: Jag, (Axel Vålvik), har suttit i styrelsens senaste utskott för nollningen, helt 
nytt från föra året. Den lades till för att få en bättre kontakt mellan styrelsen och nollningens 
kommitté. Den som tar styrelseplatsen har per automatik även en plats som general för nollningen 
då denna position inom styrelsens arbete är just att skapa en så bra nollning som möjligt för LÄSKs 
nya studenter. Dessa val sker vid årsmötet. Efter att generaler för nollningen valts utses en av dessa 
till utskottet och som sagt sköter du om samarbetet styrelse-kommitté. Denna innefattar 
grovplanering av lekar och evenemang utefter nollningens valda tema som sedan förs vidare till 
kommittén för formulerande och utförande av lekar m.m. Man kan säga att man får ta del av och 
bestämma över allt det roliga som nollningen har att erbjuda ända in på grunden!



Under resten av året så handlar utskottet mest om att ställa upp för styrelsen och hjälpa till när det 
behövs. Det kan vara sådant som att hoppa in ifall någon är sjuk vid behov och självklart att stå vid 
LÄSK-bordet när det är ens tur eller också ifall någon annan som ska stå inte kan ta ansvar och stå i 
personens ställe. Vad som sker vid LÄSK-bordet är allt från allmän info till att ta emot 
medlemsavgifter och dela ut nollnings overaller.



Inkomna motioner 

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

2. Då det är svårt att få ut mejl till alla i Läsk (livstid och nya), föreslås det att kallelse till årsmöte 
sker via hemsida och Facebook sidan.  

3. § 8b Styrelsen Nuvarande formulering:  En person som har en post i styrelsen får ej ha flera 
poster inom föreningen 
Förslagen ny formulering: En person som har en post i styrelsen får ej ha flera poster i styrelsen. 



Verksamhetsberättelse 2015 
Föreningen LÄSK 

 Verksamhetsår 2015-01-01 - 2015-12-31 

Styrelsen  

 Styrelsen har bestått av: 

  - Ordförande Marina Thörn 
  - Vice ordförande Malin Öström 
  - Kassör Matilda Nilsson 
  - Sekreterare Kristin Andersson 
  - Utbildningsutskottet Amanda Björklund 
  - PR/IT Andreas Wadell 
  - Sexmästare Annie Wixie 
  - Idrottutskottet Magnus Annerhäll 
  - Nollningsutskottet - Axel Vålvik 

Överiga förtroende poster 
 Valberedningen har bestått av: 
   
  - Jennifer Lepik 
  - Josefine Vedin 
  - Lisa Sandung 
Revisorer 
  - Simon Asplund 
  - Jenny Ferlin 

Viktiga händelser under året 
Styrelsen har under året försök förbättra och göra det enklare för medlemmar att komma i kontakt 

med någon ur styrelsen, styrelsen har också lagt ner tid på att informationskanaler så som hemsidan 

har blivit enklare, starkare och modern. Inga avhopp har skett detta året men kassör har jobbat från 

annan ort. Kontakten med lärarkanslit är fortfarande stark. Karriärs veckan har förändras och satsats 

på, där utbildningsutskottet jobbat riktigt hårt för att lyckats vilket de gjorde. Ett nytt utskott som är 

nollnings utskottet bildades förra årsmötet, vilket har lett till ett bättre samarbete mellan styrelse och 

kommitté. Nollningen var lyckad, däremot för lång med tre veckor. Ingen bal ägde rum då vi inte 

fick några generaler till den.  



Verksamheten i siffror 

 Under året: 
  - hade föreningen 139 betalande medlemmar  
  - genomförde 12 arrangemang 
  - Omsatte föreningen 147 984,97 kr 



Ekonomi LÄSK 2015 

Intäkter:
FSG Overaller  40 150,00
FSG Märken  10 730,00
FSG Kläder Styrelsen    2 400,00
Medlemsavgifter    9 100,00 
Fadderavgifter  23 400,00 
Sittningsavgifter  61 110,00 

146 890,00

Kostnader:
Varuinköp     2 861,50 
Inöp Overaller   47 713,00
Inköp Märken     5 075,00 
Livsmedel     1 005,47
Inköp Nollning   17 589,75
Kostnad för sittning   58 539,90
Förbrukningsinventarier     5 294,00
Förbrukninsmaterial        538,00
Reklam & PR        347,20
Kontorsmaterial       263, 00
Div. kostnader     3 350,00
Avgifter Swedbank     1 606,00
Avgifter iZettle     3 802,15
     147 984,97 

Resultat 2015   -   1 094,97 



LÄSK - LÄRARSTUDENTER I KARLSTAD 
Budget 2016 

INTÄKTER BUDGET 
3011   FSG OVERALL     40 000,00 kr 
3012   FSG MÄRKEN     10 000,00 kr  
3013  KLÄDER STYRELSEN      2 000,00 kr 
3110   MEDLEMSAVGIFTER  10 000,00 kr 
3111   INSÄTTNING FADDERAVGIFT  23 000,00kr 
3112   SITTNINGAR     60 000,00 kr 
3113   INSÄTTNING BAL    28 000,00 kr  
  SUMMA INTÄKTER   145 000,00 kr 

KOSTNADER
4010 VARUINKÖP   -3 000,00 kr
4011 INKÖP OVERALLER -35 000,00 kr
4012  INKÖP MÄRKEN -  9 500,00 kr 
4013 LIVSMEDEL   -1 000,00 kr 
4014 INKÖP NOLLNING -20 000,00 kr 
4015 INKÖP KLÄDER STYRELSEN   -2 000,00 kr 
4016 KOSTNAD SITTNING -55 000,00 kr
5010 LOKALHYRA    -1 000,00 kr 
5900 REKLAM OCH PR   -1 500,00 kr
6110 KONTORSMATERIAL   -1 500,00 kr 
6200 TELEFON OCH POST      -200,00 kr 
5410 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER  -3 500,00kr
5460 FÖRBRUKNINGSmaterial   -1 000kr
6990 DIV. KOSTNADER   -2 000,00 kr
6991 AVGIFTER SWEDBANK   -2 000,00 kr
6992 AVGIFTER IZETTLE   -4 000,00 kr

SUMMA KOSTNADER -145 000,00 kr
0,00 kr




