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Närvarande 
medlemmar

Betalt Betalt

Angelica Kauntz mötesordf. ja Marcus Forstén nej
Sara Kopljar ja Vera Johansson ja
Dmitri Ivanov ja Karna Svensén nej
Pernilla West nej Elin Annetorp ja
Sanne Petersson ja Kajsa Stolt from. § 2 ja
Linnea Blomgren ja Alma Hogenäs ja
Louise Burenby ja Daniel Kraft mötessek. ja

§ Ärende Beslut

1. Mötets öppnande Angelica Kauntz förklarade mötet öppnat 18.10

2. Val av mötesordförande Angelica Kauntz kandiderar

Medlemmarna beslutar:

att välja Angelica Kauntz till mötesordförande

3. Val av mötessekreterare Daniel Kraft kandiderar

Medlemmarna beslutar:

att välja Daniel Kraft till mötessekreterare

4. Val av justerare Sara Kopljar och Kajsa Stolt kandiderar

Medlemmarna beslutar:

att välja Kajsa Stolt  till justerare

att välja Sara Kopljar till justerare

Årsmöte

PROTOKOLL 
Sammanträdestid
2014-10-29 kl 18.00
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5. Fastställande av röstlängden Av 14 närvarande är 11 röstberättigade. Icke 
röstberättigade har närvaro- och yttranderätt.

Anteckning till protokollet: röstberättigade är de  
som betalt sin medlemsavgift. Detta är en  
gardering mot att årsmötet kapas.

6. Fastställande av dagordning Ändra punkt 8, ”Val av 
kommunikationsansvarig” till ”Val av 
styrelseledamöter”

Tillägg punkt 9 ”Aktiviteter i F! Studenter Lund”

Tillägg punkt 11, ”F! Studenter nationellt”

Medlemmarna beslutar:

att fastställa dagordningen med dessa tre tillägg

7. Mötets behöriga utlysande Mötesordförande föredrar ärendet 

Medlemmarna beslutar:

att finna mötet behörigt utlyst

8. Aktiviteter i F! Studenter Lund

a) Studiecirkel: 'Feminism och kultur'
b) Studiecirkel: 'Vad är fascism'
c) Studiecirkel: 'Högskolepolitik ur ett 
feministiskt perspektiv'
d) Arbetsgrupp: 'festaktiviteter'

a) Saras studiecirkel är i gång men har ändrat 
namn. Intresserade är välkomna att deltaga i 
Saras studiecirkel.

b) Daniels studiecirkel är i gång. Nästa 
sammanträdestid sker nästa vecka. Linnea 
Blomgren anmälde sitt intresse.

c) Angelicas studiecirkel handlar om hur högre 
utbildning är utformad. Med tillhörande 
intersektionella perspektiv. Pga tidsbrist skjuts 
nästa sammanträde upp ifall inte någon vill hålla 
i studiecirkeln.

d) Arbetsgrupp 'festaktiviteter' är i behov av 
hjälp. Kontaktperson för den här arbetsgruppen 
är Simone Ljungqvist.

9. Val av styrelseledamöter

Föredragande: Angelica Kauntz

a) Kommunikationsansvarig

Vår kassör och en av talespersonerna har sagt 
upp sina uppdrag. Det finns nu tre lediga 
styrelseposter.

a) Kommunikationsansvarig

Motkandidat Alma Hogenäs presenterar sig själv
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Utfrågning

Linnea Blomgren läste upp nomineringstexten av 
Frida Wallins kandidatur.

Daniel kraft begärde sluten votering

Diskussion

Medlemmarna beslutar:

att välja Alma Hogenäs till 
kommunikationsansvarig

10. Verksamhetsplan Diskussion

Medlemmarna beslutar:

att anta framvaskade förslag

11. F! Studenter nationellt Sara Kopljar föredrog ärendet.

Vi är tillfrågade av F! Studenter Stockholm ifall 
vi vill medverka på ett nationellt plan som 
studentförening. Detta är inte genom att stifta en 
ny förening.

Medlemmarna ställde sig positiva till ett sådant 
samarbete givet att ekonomiska incitament finns.

12. Övriga frågor

a) meddelande medlemsansvarig
b) meddelande från talesperson

15 november har asylgruppen fest på Smålands 
nation. Stödfest – pengarna går till deras 
förening. Samma dag kan man lämna in grejer på 
clemenstorget till EU-migranter.

12. Mötets avslutande Angelica Kauntz förklarade mötet avslutat 19.23

Vid protokollet

_______________ _______________
    Daniel Kraft   Angelica Kauntz

Justeras

_______________ _______________
    Sara Kopljar     Kajsa Stolt


