
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föredragningslista 
Årsmöte PLUM samhällsvetarhuset S305, tisdagen den 5e februari 2019 kl.17.01. 
  
1. Medlemsupprop 
Olivia Andersson 
Emelie Westin 
Adam Dresh 
Joel Häggström 
Isak Bergström 
Daniel Kimdal 
Jesper Mattson 
Emma Risberg 
Josefin Lundström 
Emil Stighäll 
Lisa Larsson 
Frida Aas 
Andreas Yttling 
Kajsa Hällgren 
Marianne Lindberg 
Albin Kronblad 
Emma Ekeståhl 
Lovisa Larsson 
Eliza Erlandsson 
Tonja Preusler 
Moa Lindgren 
Siri Peters 
Clara Strignert 
Malin Karlsson 
Emelina Sjösten 
Matilda Lindgren 
Patrik Svanberg 
Per Hammas 
Albin Hagström 
Sanna Nordström 
Nils Norgren 
Malou Vestmark 
Jakob Ovall 
Tove Wedin 



André Lindberg 
Lotta Trolle 
Jonas Pahlberg 
Lisa Hansen 
Malin Nyberg 
Josefine Iwars 
Elin Ekberg 
Emma Wiberg 
Isabella Lockner 
Angelica Wickström 
Olivia Schönfeldt 
Johannes Estensen 
Andreas Berglund 
Dennis Lundqvist 
Hanna Chruzander 
  
2. Prövning om kallelse skett i behörig ordning 
  
Har skett den 4/1/2019 via gruppen ”info från plum” på Facebook. Motioner skulle ha 
kommit in senast den 14e januari och vi har fått in två stycken. Den 29e januari gick 
handlingarna ut till alla medlemmar. Kallelse har skett i behörig ordning. 
  
3. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet 
  
Mötesordförande: Felicia Vik Ching 
Sekreterare: Johannes Estensen 
  
4. Fastställande av föredragningslista 
  
Vi går igenom föredragningslistan. Några omkastningar har skett i punktordningen. Vi börjar 
med att presentera nomineringarna av kassör och sekreterare innan ordförande och vice 
ordförande. Nomineringen för posten PR- & marknadsföringansvarig sker efter val av 
valberedning. Detta avser punkterna 13–17. 
  
5. Val av justeringsmän 
Marianne Lindberg 
Patrik Svanberg 
  
6. Val av rösträknare 
Adam Dresh 
Jesper Mattsson 
 
 7. Genomgång av verksamhetsberättelser 
 
Verksamhetsberättelser presenteras i vanlig ordning likt föregående år. Varje styrelsepost 
går igenom respektive verksamhetsberättelse. 
  



8. Genomgång av det ekonomiska året och budgetförslag för kommande verksamhetsår 
  
Angelica går igenom det ekonomiska året samt presenterar ett budgetförslag för kommande 
verksamhetsår. 
Budgetförslaget röstades igenom av medlemmarna. 
  
9. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
  
Stefan Brattlöf (revisor) är inte närvarande. Angelica (ekonomiansvarig) har fått en 
revisionsberättelse av Stefan som hon läser upp. 
I revisionsberättelsen så godkänner Stefan att styrelsen i PLUM har verkat för det de ska 
verka för – dess medlemmar. Han poängterar också att PLUM har gjort ett starkt 
verksamhetsår och yrkar på ansvarsfrihet för styrelsen. 
  
Ansvarsfriheten röstades igenom av medlemmarna. 
  
10. Fastställande av medlemsavgift 
  
Enligt stadgarna så har PLUM ingen medlemsavgift och det är något som PLUM avser att 
fortsätta med. 
Detta röstades igenom av medlemmarna. 
  
11. Behandling av motioner och propositioner 
  
Det har inkommit två motioner. 
  
Den första motionen gäller en ändring av PLUMs budget- och verksamhetsår och är skriven 
av Angelica Wickström (ekonomiansvarig). I stadgarna så står det att budgetåret och 
verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret. Detta är dock felaktigt mot hur det ser ut i 
dagsläget då årsmötet infaller i februari. Förslaget är att ändra stadgarna så att de stämmer 
överens med det infallande årsmötet. Angelica vill bordlägga denna motion då det råder 
oklarheter kring om årsmötet verkligen ska infalla i februari. Motionen bordläggs utan vidare 
diskussioner. 
  
Den andra motionen avser ett namnbyte i stadgarna och är inskickad av Olivia Schönfeldt 
(ordförande). I stadgarna står för närvarande ”kassör” som titel på det vi idag kallar 
”ekonomiansvarig”. Motionen yrkar på att byta ut namnet ”kassör” i stadgarna på samtliga 
ställen där det förekommer och istället skriva ”ekonomiansvarig”. Motionen handläggs 
under punkt 12. 
  
12. Stadgeändring 
  
Vi har inga inkomna förslag på stadgeändringar bortsett från motionen från Olivia 
Schönfeldt. 
Medlemmarna röstar igenom ändringen om att byta ut namnet ”kassör” till 
”ekonomiansvarig” på samtliga ställen i stadgarna där det förekommer. 
  



  
13. Val av utskottsordföranden och Bet-Sek representant 
  
Valberedningen presenterar hur rekryteringsprocessen gått till för medlemmarna. De har 
tagit ut kompetenser som ses som extra viktiga för posterna och utgått från dem. 
  
Bet-sek Representant: valberedningen läser nomineringen till kandidaten för posten bet-sek 
representant. Den nominerade personen är Lovisa Larsson. 
Detta röstas igenom av PLUMs medlemmar och Lovisa Larsson blir Bet-sek representant. 
  
Sport- & hälsoansvarig: valberedningen läser nomineringen till kandidaten för posten som 
sport- & hälsoansvarig. Den nominerade personen är Isak Bergström. 
Detta röstas igenom av PLUMs medlemmar och Isak Bergström blir sport- & hälsoansvarig. 
  
Utbildning- & näringslivsansvarig: valberedningen läser nomineringen till kandidaten för 
posten som utbildning- & näringslivsansvarig. Den nominerade personen är Albin Hagström.  
Detta röstas igenom av PLUMs medlemmar och Albin Hagström blir utbildning- & 
näringslivsansvarig. 
  
Eventansvarig: valberedningen läser nomineringen till kandidaten för posten som 
eventansvarig. Den nominerade personen är Jonas Pahlberg.   
Detta röstas igenom av PLUMs medlemmar och Jonas Pahlberg blir eventansvarig. 
  
PR- & Marknadsföringsansvarig: valberedningen har ingen nominering för posten som PR- & 
Marknadsföringsansvarig. Valberedningen öppnar därför upp för golvnomineringar till 
posten. Tonja Preusler golvnominerar sig till posten.  
Detta röstas igenom av PLUMs medlemmar och Tonja Preusler blir PR- & 
Marknadsföringsansvarig. 
  
  
14. Val av ordförande 
  
Ordförande: valberedningen läser nomineringen till kandidaten för posten ordförande. Den 
nominerade personen är Malin Nyberg. 
Detta röstas igenom av PLUMs medlemmar och Malin Nyberg blir ordförande. 
 
15. Val av vice ordförande 
Vice ordförande: valberedningen läser nomineringen till kandidaten för posten vice 
ordförande. Den nominerade personen är André Lindberg. 
Detta röstas igenom av PLUMs medlemmar och André Lindberg blir vice ordförande. 
  
16. Val av sekreterare 
  
Sekreterare: valberedningen läser nomineringen till kandidaten för posten sekreterare. Den 
nominerade personen är Albin Kronblad. 
Detta röstas igenom av PLUMs medlemmar och Albin Kronblad blir sekreterare. 
  



17. Val av ekonomiansvarig 
  
Ekonomiansvarig: valberedningen läser nomineringen till kandidaten för posten 
ekonomiansvarig. Den nominerade personen är Nils Norgren. 
Detta röstas igenom av PLUMs medlemmar och Nils Norgren blir ekonomiansvarig. 
  
 18. Val av revisor jämte suppleant 
  
Valberedningen yrkar på att den sittande revisorn Stefan Brattlöf ska fortsätta vara revisor 
för PLUM. 
  
Detta röstas igenom av PLUMs medlemmar och Stefan Brattlöf blir revisor.  
  
 19. Val av valberedning 
  
Valberedningen: valberedningen läser nomineringen till kandidaterna för posterna som 
valberedare. De nominerade personerna är Agnes Carlsson, Patrik Svanberg, Marianne 
Lindberg och Josefin Lundström. Agnes är frånvarande. 
Detta röstas igenom av PLUMs medlemmar och Agnes Carlsson, Patrik Svanberg, Marianne 
Lindberg och Josefin Lundström blir valberedare.  
  
20. Övriga frågor - avtackningar 
  
Inga övriga frågor. Olivia Schönfeldt gör ett sista tal och tackar alla för verksamhetsåret. 
  
22. Mötet avslutas 
  
Felicia slår klubban och avslutar mötet klockan 19.40. 

 


