
Protokoll Årsmöte 30/1-2020  
 
1 § Medlemsupprop 
● Medlemmarna fyller i papper om närvarande. 
● Mötesordförande fastställer antalet röstberättigade medlemmar till 43 stycken. 
 
2 § Prövning om kallelse skett i behörig ordning 
● Kallelse skickades in tidigare än fyra veckor innan mötet enligt stadgarna. 
● Övriga dokument skickades ut enligt stadgarna. 
 
3 § Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet 
● Anton Öhrlund väljs till mötesordförande. 
● Albin Kronblad väljs till mötessekreterare.  
 
4 § Fastställande av föredragningslista 
● Mötet beslutar att 21 § flyttas till under 17 §. 
 
5 § Val av justeringsmän 
● Daniel Kimdal och Denise Libot väljs till justeringsmän. 
 
6 § Val av rösträknare 
● Elin Ekberg och Johannes Estensen väljs till rösträknare. 
 
7 § Genomgång av verksamhets- och revisionsberättelse 
● Ordförande sammanfattar sitt verksamhetsår. Malin Nyberg har bland annat 
haft ansvar för PLUM-dagen, välkomstbrev och har även representerat PLUM på 
P-Riks ordförandeträff i Stockholm. Hon har även haft hand om nästkommande 
styrelses utbildning och överlämning. 
● Vice ordförande sammanfattar sitt verksamhetsår. André har under sitt år 
anordnat Plugga med PLUM och Fika med PLUM. Han har även varit delaktig i 
planering av Uniaden. Utöver det har André suttit som SAMO. 
● Ekonomiansvarig sammanfattar sitt verksamhetsår. Nils har ordnat Swish till 
föreningen. Han representerade PLUM på P-Riks utbildningsdagar i Stockholm 
tillsammans med näringslivsansvarig Albin 
● Sekreterare sammanfattar sitt verksamhetsår. Albin har haft ansvar för 
medlemsregistrering och fört protokoll under styrelsemöten. Utöver det har han 
designat roll-up, sålt kårleg och representerat PLUM på P-riks riksmöte i Gävle. 



● BetSek-representant sammanfattar sitt verksamhetsår. Lovisa har varit på 
BetSeks styrelsemöten. Hon har även haft ansvar för Fika med BetSek. Utöver det 
har hon planerat en brännbollsturnering som inte blev av.  
● Sport- och hälsoansvarig sammanfattar sitt verksamhetsår. Isak har anordnat 
flera olika event. Bland annat Beachvolleyboll-turnering, Umeå World Cup, 
matlagningskurs och skidresa till Åre.  
● Eventansvarig sammanfattar sitt verksamhetsår. Jonas har anordnat flertalet 
event, främst sittningar under året. Vårsittning, P-fest och Reunionsittning har 
varit några av dem.  
● Utbildning- och näringslivsansvarig sammanfattar sitt verksamhetsår. Albin har 
under året anordnat föreläsningar och utbildningar om olika teman. Han har även 
anordnat HR-dagen.  
● PR- och marknadsföringsansvarig sammanfattar sitt verksamhetsår. Tonja har 
haft ansvar för PLUM:s sociala medier. Utöver det har hon fotograferat och 
redigerat bilder från olika event. Tonja har också drivit samhällsengagemang för 
PLUM, bland annat Umeå Pride.  
● Mötesordförande Anton Öhrlund läser upp revisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 2019 som författades av Stefan Brattlöf.  
 
8 § Genomgång av det ekonomiska året & budgetförslag för kommande 
verksamhetsår 
● Ekonomiansvarig redovisar budget och resultaträkning för verksamhetsåret 
2019. Även ett rambudgetförslag för verksamhetsåret 2020 redovisas.  
● Mötet röstar för rambudgetförslag för verksamhetsåret 2020.  
 
9 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
● Mötet röstar för ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsår 2019.  
 
10 § Fastställande av medlemsavgift 
● Mötet beslutar att medlemsavgiften fastställs till 0 (noll) kronor för 
verksamhetsåret 2020.  
 
11 § Behandling av motioner och propositioner 
● Motion om val av internrevisor. Jonas Pahlberg yrkar på stadgeändring och att 
en internrevisor införs till verksamheten. Mötet stödjer motionen. 
● Motion om ändring av föredragningslista. Jonas Pahlberg yrkar på val av 
internrevisor i föredragningslistan i stadgarna. Mötet stödjer motionen.  
● Motion om jämställa föredragningslista för Årsmöte. Malin Nyberg yrkar på 
förändring av ”val av justeringsmän” till “val av justerare” i stadgarna. Mötet 
stödjer motionen. 
● Motion om 3:4 § Röstning.  Malin Nyberg yrkar på att 3:4 § “Vid lika röstetal har 
mötets ordförande utslagsröst…” tas bort ur stadgarna. Mötet stödjer motionen.  
● Motion om 3:4 § Röstning. Malin Nyberg yrkar på att personval under 3:4 tas 
bort då den strider mot 3:5 § tredje stycket. Mötet stödjer motionen. 



● Motion om 3:6:3 § “Val av mötesordförande och mötessekreterare” Malin 
Nyberg yrkar på att 3:6:3 § kan vara förvirrande och kan blandas ihop med val av 
ordförande och sekreterare i 12 § och 14 §. Mötet stödjer motionen. 
● Motion om genomgång av ekonomiska året och budgetförslag. Malin Nyberg 
yrkar på att lägga till ovanstående efter 7 §. Mötet stödjer motionen. 
● Motion om val av utskottsordförande och BetSek-representant. Malin Nyberg 
yrkar på att ändra 18 § till “Val av utskottsansvariga och BetSek-representant och 
flytta denna punkt till efter “Val av ekonomiansvarig”. Mötet stödjer motionen. 
● Motion om ändring i mening i 6:2 § Malin Nyberg yrkar på att ta bort ordet 
“brytningsfel” ur stadgarna då det inte är relevant. Mötet stödjer motionen.  
 
12 § Stadgeändring 
● Mötet stryker punkten.  
 
● Mötet beslutar om ajournering till 18.00. 
● Mötet upptas 18.01. 
 
13 § Val av ordförande 
● Valberedningen nominerar Linnéa Abild till posten som ordförande för 
verksamhetsåret 2020.  
● Mötet väljer Linnéa Abild till ordförande för verksamhetsåret 2020.  
 
14 § Val av vice ordförande 
● Valberedningen nominerar Emma Degerfeldt till posten som vice ordförande för 
verksamhetsåret 2020.  
● Mötet väljer Emma Degerfeldt till vice ordförande för verksamhetsåret 2020.  
 
15 § Val av sekreterare 
● Valberedningen nominerar Ida Renström till posten som sekreterare för 
verksamhetsåret 2020. 
● Mötet väljer Ida Renström till sekreterare för verksamhetsåret 2020.  
 
16 § Val av ekonomiansvarig 
● Valberedningen nominerar Anton Eliasson till posten som ekonomiansvarig för 
verksamhetsåret 2020.  
● Mötet väljer Anton Eliasson till ekonomiansvarig för verksamhetsåret 2020. 
 
17 § Val av utskottsordförande och Betsek-representant 
● Valberedningen nominerar Elin Persson till posten som BetSek-representant för 
verksamhetsåret 2020.  
● Mötet väljer Elin Persson till BetSek-representant för verksamhetsåret 2020.  
● Valberedningen nominerar Ellen Orebrand till posten som ordförande för Sport- 
och hälsoutskottet för verksamhetsåret 2020. 
● Mötet väljer Ellen Orebrand till ordförande för Sport- och hälsoutskottet för 
verksamhetsåret 2020. 



● Valberedningen nominerar Alice Johansson till posten som ordförande för 
Eventutskottet för verksamhetsåret 2020.  
● Mötet väljer Alice Johansson till ordförande för Eventutskottet för 
verksamhetsåret 2020.  
● Valberedningen nominerar Edit Nilson till posten som PR- och 
marknadsföringsansvarig för verksamhetsåret 2020. 
● Mötet väljer Edit Nilson till PR- och marknadsföringsansvarig för 
verksamhetsåret 2020.  
● Valberedningen nominerar Tina Wikström till posten som Utbildning- och 
näringslivsansvarig för verksamhetsåret 2020.  
● Mötet väljer Tina Wikström till Utbildning- och näringslivsansvarig för 
verksamhetsåret 2020.  
 
21 § Val av valberedning 
● Valberedningen nominerar Isak Bergström, Oscar Rönngren, Denise Libot och 
Lovisa Larsson till posten som valberedning för verksamhetsåret 2020.  
● Mötet väljer Isak Bergström, Oscar Rönngren, Denise Libot och Lovisa Larsson 
till valberedning för verksamhetsåret 2020.  
 
18 § Val av revisor jämte suppleant 
● Stefan Brattlöf nomineras till rollen som revisor för verksamhetsåret 2020. 
● Mötet väljer Stefan Brattlöf till rollen som revisor för verksamhetsåret 2020. 
● Mötet väljer att vakantsätta rollen som suppleant revisor för verksamhetsåret 
2020. 
 
19 § Föredragande om BetSek och P-Riks 
● Lovisa Larsson redovisar om BetSek. 
● Jonas Pahlberg redovisar om P-Riks.  
 
20 § Föredragande av utskottsansvariga 
● Föredragande har skett på 7 § och stryks. 
 
22 § Övriga val 
● Val av internrevisor.  
● Albin Kronblad nominerar sig till internrevisor för verksamhetsåret 2020. 
● Mötet väljer Albin Kronblad till internrevisor för verksamhetsåret 2020. 
 
23 § Övriga frågor - avtackningar 
● André Domeij Lindberg framför tacktal. 
● Malin Nyberg framför tacktal.  
● Avslutande film visas för mötet. 
 
24 § Mötet avslutas 
● Mötet avslutas 19.12 
 
 



Mötesordförande:____________ 
Namnförtydligande:____________ 
 
Mötessekreterare:____________ 
Namnförtydligande: Albin Kronblad 
 
Justerat av: 
Namnförtydligande: Daniel Kimdal 
 
Justerat av: 
Namnförtydligande: Denise Libot 


