
Årsmöte LÄSK 

13 februari 2019 

Tid: 18:00 

Plats: Andersalen, Karlstad universitet 

  

Dagordning 

 

§ 1 Mötets öppnande 

                  Mötet öppnas.  

 

§ 2 Mötets behörighet 

 Mötet godkänner mötets behörighet.  

 

§ 3 Fastställande av röstlängd 

 Röstlängden fastställs till 56 personer.  

 

§ 4 Val av mötesordförande 

 Till mötesordförande väljs Rebecca Hultman.  

 

§ 5 Val av mötetssekreterare 

 Till mötessekreterare väljs Frida Fredriksson. 

 

§ 6 Val av två justerare. Dessa är tillika rösträknare. 

 Till justerare och rösträknare väljs Evelina Andersson och Tim Westin.  

  

§ 7 Godkännande av dagordning 

 Mötesordförande föreslår att flytta punkt 20 flyttas till innan punkt 15. Mötet godkänner 

 detta.  

 Dagordningen godkänns sedan.  

 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 

 Ordförande Alexsandra Hallén går igenom föreningens verksamhetsår. Mötet lägger 

 verksamhetsberättelsen till handlingarna.  

   

§ 9 Utskottens verksamhetsberättelse för föregående år. 

 Utskottens respektive ordförande går igenom respektive verksamhetsberättelse.  

 Ordförande går igenom verksamhetsberättelsen för utbildningsutskottet i dennes 

 frånvaro. 

 Mötet lägger verksamhetsberättelserna till handlingarna.  

 

§ 10 Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår. 

 Ordförande Alexsandra går igenom föreningens ekonomiska berättelse i kassörens 

 frånvaro.  

 Mötet lägger den ekonomiska berättelsen till handlingarna.  

 

§ 11 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår. 

 Revisorerna går igenom sin revisionsberättelse. Revisorerna föreslår att ge styrelsen 

 ansvarsfrihet.  

 Mötet lägger revisionsberättelsen till handlingarna.  

 

§ 12 Pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse. 

 Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.  

 

§ 13 Årets verksamhetsplan. 



 Ordförande Alexsandra går igenom 2019 verksamhetsplan.  

 Mötet lägger verksamhetsplanen till handlingarna.  

 

§ 14 Årets budget och fastställande av medlemsavgift.  

 Ordförande Alexsandra går igenom budgeten för nästkommande verksamhetsår.  

 Styrelsen föreslår att medlemsavgiften fortsätter att vara 50:- per termin.  

 Mötet godkänner budgeten och fastställer medlemsavgiften till 50:- per termin.  

 

§ 15 Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen 

• Förslag på stadgeändringar från styrelsen 

• § 8B Vice ordförande – Mötet godkänner ändringen.  

• § 8B Vice ordförande – Mötet godkänner ändringen.  

 

• § 9 Introduktionsutskottet – Mötet godkänner ändringen.  

 

• Tillägg i § 9 Utskott  

Yrkande på ”skall” till ”bör” – Mötet godkänner yrkandet.  

Talartid ges kring förslaget kring förändringen. Yrkande på att avslå tillägget.   

Mötet ber om en motivering från styrelsen till tillägget i stadgarna. Sexmästare 

Christoffer Qvist lämnar denna.  

Mötet håller en öppen diskussion kring förslaget.  

Mötet beslutar att ta 14 min paus innan röstning.  

Mötet öppnas igen 19.18 

Mötet håller en handuppräckning som votering.   

Hanna Lindmark yrkar för annat tillägg: kommittén ska bestå av lika många 

medlemmar som antalet introduktionsgrupper.  

 

För styrelsens förslag: 7 stycken 

För Hannas yrkande: 45 stycken 

 

Mötet godkänner Hannas yrkande tillägg i stadgarna.  

 

• § 8B Styrelsen – Mötet godkänner ändringen.  

 

 

§ 16 Val av årets styrelse 

 Mötet väljer:  

 Ordförande: Christoffer Qvist 

                       Vice ordförande: Rebecca Hultman 

                       Sekreterare: Sara Ekerup 

                      Kassör: Oskar Thorn golvnomineras till kassör. Mötet väljer Oskar Thorn till kassör.  

                       Ordf. Pr/It: Sabina Hedhag är nominerad av valberedningen. Angelica Einarsson 

 golvnominerar sig själv till posten. De nominerade tar golvet och motiverar sin sak. 

 Mötet väljer Sabina Hedhag till Ordf. Pr/it. 

                       Sexmästare: Hanna Lindmark är nominerad av valberedning. Rebecka Nowosad 

 golvnomineras till posten. De nominerade tar golvet och motiverar sin sak. Mötet väljer 

 Rebecka Nowosad till Sexmästare.  

                       Ordf. Utbildningsutskottet: Josephine Flottrong 

                       Idrottsordförande: Per-Johan Rosén golvnomineras till posten. Mötet väljer Per-Johan 

 Rosén till ordförande för idrottsutskottet.  

                       Medlemsansvarig: Dennis Hedbom  

 

§ 17 Val av två revisorer 

  Frida Fredriksson och Evelina Green golvnomineras.  



 Mötet väljer dessa till revisorer.  

 

§ 18 Val av tre valberedare varv en ordförande 

 Patrik Åberg Domeij, Anton Degerfeldt och Sanna Berglöw golvnomineras.  

 Mötet väljer dessa till valberedningen.  

 

§ 19 Val av introduktionsgeneraler för kommande introduktion, varav en styrelserepresentant.  

 Vidar Ericson och Rebecka Nowosad golvnomineras.  

 Mötet väljer dessa till introduktionsgeneraler.  

 

§ 20 Val av balgeneral för kommande examensbal 

 Emma Klarqvist golvnomineras.  

 Mötet väljer Emma Klarqvist till balgeneral.  

 

§ 21 Övriga frågor 

 Patrik Åberg Domeij informerar kort om Lärardagen, 8/5 2019.  

  

§ 22 Mötets avslutande 

 Mötet avslutas 20.17.  

 

Sekreterare    Datum 

 

___________________________________  _______________________________ 

Justerare    Datum 

 

___________________________________  _______________________________ 

Justerare    Datum 

 

___________________________________  _______________________________ 

 

 


