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• Medlemmarna kommer rösta genom omvänd votering. 
• Mötesordförande fastställer antalet röstberättigade medlemmar till 52 stycken. 

2. Prövning om kallelse skett i behörig ordning 

• Kallelse skickades in 4 veckor innan mötet enligt stadgarna. 

• Övriga dokument skickades ut enligt stadgarna. 

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare vid årsmötet 

• Evelyn Frylen väljs till mötesordförande. 
• Ida Renström väljs till mötessekreterare. 

4. Fastställande av föredragningslista 
• Styrelsen föreslår att byta plats på två punkter samt stryker punkt 12. 

• Mötet fastställer föredragningslistan. 

5. Val av justerare 
• Andre Domeij t indberg och Malin Nyberg väljs till justeringspersoner:--

6. V aJ av rösträknare 
• Malin Nyberg och Andre Domeij Lindberg väljs till rösträknare. 

7. Genomgång av verksamhets- och revisionsberättelse 

• Ordförande sammanfattar sitt verksamhetsår. Linnea Abild talar om att det varit 
ett utmanande år, med fåtal sittningar, idrottsevenemang etc. Men hur hon 
fortfarande kämpat för att skapa engagemang och att skapa ett trivsamt 
verksamhetsår för styrelsen. Vidare berättar Linnea att hon jobbade mer med 
samarbeten under perioden när styrelsen ställde in alla fysiska evenemang. Två 
samarbetspartners valde att avsluta sina samarbeten med PLUM i början av 
verksamhetsåret 2020. Linnea berättar att hon lyckades. få in en ny partner -
Akavia. Tillsammans med vice ordförande har hon skapat en handlingsplan vid 
förekomsten av kränkande särbehandling. I slutet av sommaren skrev Linnea 
välkomstbrev till ettor och under höstterminens början planerade hon PLUM
dagen. Utöver detta har hon deltagit i alla studentkårens informationsmöten om 
Corona. Till sist berättar Linnea att bland det sista hon ansvarat för och planerat är 
en styrelseutbildning för den nya styrelsen tillsammans med Medborgarskolan -
vilket kommer ske vid tre tillfällen. 

• Vice ordförande sammanfattar sitt verksamhetsår. Emma Degerf eld t börjar med 
berättar om ett digitalt event som styrelsen anordnade i samband med att Corona 
kom - PLUM-bingo. Hon talar vidare om Mingla med PLUM, vilket ersatt det 
traditionsenliga Fika med PLUM, och detta blev ett digitalt event. Emma berättar 
vidare att hon planerat och dragit i trådarna gällande valberedningsutbildning -
tidigare något PLUM fått via Academic Work men som nu blev via P-riks. Hon 



har även under året deltagit vid ägarstämmor för Uniaden. Vidare deltog också i 
Företagsmässan som Uniaden anordnade. Emma berättar även om sin roll som 
SAMO, där det viktigaste för henne har varit att studenterna vet vem hon är och 
vad hon gör. 

• Ekonomiansvarig sammanfattar sitt verksamhetsår. Anton Eliasson berättar att 
PLUM haft lägre kostnader än vanligt, pga många inställda event. Anton fortsätter 
att berätta att PLUM fått tillbaka mer vinst från Uniaden. Han har deltagit i att fixa 
marknadsföringsmaterial. Skulle deltagit i p-riks möte som skulle vara i Göteborg, 
vilket istället blev digitalt. 

• Sekreterare sammanfattar sitt verksamhetsår. Ida Renström har under året varit 
ansvarig för protokollföring under styrelsens möten och även medlemregistrering. 
Hon har omregistrerat befintliga medlemmar under början av VT20 och registrerat 
61 nya medlemmar underHT20. 

• BetSek-representant sammanfattar sitt verksamhetsår. Elin Persson berättar om 
BetSeks evenemang och tävlingar som arrangerats under året, vilket skett till 
största del digitalt. Även funnits planer på gästföreläsningar och seminarium som 
blivit inställda. Elin deltog i P-riks riksmöte med Anton. Hon deltog senare även i 
BetSeks årsmöte. Vidare berättar hon att hon deltog i utvecklingsdagar i 
Stockholm som anordnades av P-riks tillsammans med eventansvarig. Och till sist 
hur hon deltog i stormöte anordnat av BetSek. 

• Eventansvarig sammanfattar sitt verksamhetsår. Alice Johannson berättar om 
utmaningar för sin roll eftersom de mesta hon brukar anordna är fysiska. 
Presenterar sitt utskott som hon tillsammans anordnade Discosittningen med. Hon 
deltog i planering och utförande av PLUM-bingo. Följde med Elin på 
utvecklingsdagama i Stockholm. Vidare berättar Alice om att Reunion, som var 
planerad till fullo, blev inställd. Till sist berättar Alice om deras event Zoom-jul 
som blev ersättning för PLUMs. - . 

• Sport- och hälsoansvarig sammanfattar sitt verksamhetsår. Ellen Orebrand berättar 
att det första hon gjorde i sin roll var att välja sitt utskott. Hon ansvarade för 
klacken vid UWC. Under höstterminen startade Ellen igång med 
innebandyträningar och sedan startade upp Ko:rpenlag, vilket ställdes in efter fyra 
matcher. Bolldag som anordnades av Ellens utskott, som blev väldigt uppskattat. 
Vidare berättar Ellen att Åre, som hon ansvarar för, blivit inställt. Och att UWC 
för tillfället ligger på is. 

• Utbildning- och näringslivsansvarig sammanfattar sitt verksamhetsår. Tina 
Wikström berättar att hon genomgående under året har gått på programrådsmöten 
som representant för PLUM. Under våren anordnades en Linked-In föreläsning 
och certifiering i MAP via Assessio. MAP-utbildningen skulle ske två tillfällen, 
blev endast ett pga sjukdom. Tina har ansvarat för Åretslärare 2020. Vidare 
berättar Tina om HR-dagen som skulle ske i november, som var planerad men blev 
inställd dagen innan pga Corona. Till sist berättar hon om Lunchföreläsning med 
Akavia som sitt sista event, detta anordnades digitalt. 

• PR- och marknadsföringsansvarig sammanfattar sitt verksamhetsår. Edit Nilson 
har under året marknadsfört våra partners, fotograferat, skrivit nyhetsbrev till 
medlemmar etc. När det mesta ställdes in valde hon istället för att skriva 
nyhetsbrev att skapa "Plum hälsar på" (video instagram). Vidare har hon även fixat 
med marknadsföringsmaterial till både styrelsen och även till ettorna under 
nollningsperiod. 

• Ekonomiansvarig Anton Eliasson summerar revisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 2020 som författades av Stefan Brattlöf. Yrkar för ansvarsfrihet. 



• Internrevisor Albin Kronblad sammanfattar sitt verksamhetsår 2020, samt berättar 
om sitt uppdrag som internrevisor. Yrkar for ansvars.frihet. 

8. Genomgång av det ekonomiska året och budgetförslag 
• Ekonomiansvarig redovisar balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2020. 
• Även budgetförslag för verksamhetsåret 2021 redovisas. 
• Mötet röstar for budgetförslaget för verksamhetsåret 2021 . 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
• Mötet röstar for ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2020. 

10. Fastställande av medlemsavgift 
• Mötet beslutar att medlemsavgiften fastställs till 0 (noll) kronor för 

verksamhetsåret 2021. 

11. Behandling av motioner och propositioner 
• Proposition om ändring i föredragningslistan. Linnea Abild yrkar på val av 

valberedning sker innan föredragande om BetSek och P-riks. Byta plats på 3 kap 
6§ punkt 20 och 21. Mötet godkänner propositionen. 

• Proposition om förtydligande i föredragningslistan. Linnea Abild yrkar på att 
förtydliga och ändra 7e punkten (3 kap 6§ 7p) till "genomgång av 
verksamhetsberättelsER", vilket inkluderar internrevisorn. Mötet godkänner 
propositionen. 

• Motion om stadgeändring. Albin Kronblad yrkar på en förändring i 3 kap 5§ 1st, 
till att inkludera internrevisor. Mötet godkänner motionen. 

• Motion om stadgeändring samt införahde av-ny paragraf. Albin kronblad yrkar på 
att flytta nuvarande §3:6, §3:7 och §3:8 samt införa "internrevisor" under §3:6. 
Mötet godkänner motionen. 

• Proposition om ändring i paragraf. Linnea Abild yrkar på att ändra sista meningen 
i sista meningen i andra stycket 4 kap 5§. Mötet godkänner propositionen. 

12. Stadgeändring 
• Mötet väljer att stryka punkten. 

13. V al av ordförande 
• Valberedningen nominerar Charlotte Jonsson till posten som ordförande för 

verksamhetsåret 2021 . 
• Mötet väljer Charlotte Jonsson till ordförande för verksamhetsåret 2021. 

14. Val av vice ordförande 
• Valberedningen nominerar Emma Grad in till posten som vice ordförande för 

verksamhetsåret 2020. 
• Mötet väljer Emma Gradin till vice ordförande för verksamhetsåret 2021 . 

15. Val av sekreterare 
• Valberedningen nominerar Ida Karlsson Johansson till posten som sekreterare för 

verksamhetsåret 2021 . 
• Mötet väljer Ida Karlsson Johansson till sekreterare för verksamhetsåret 2021. 

16. Val av ekonomiansvarig 



• Valberedningen nominerar Elin Hoffman till posten som ekonomiansvarig under 
verksamhetsåret 2021. 

• Mötet väljer Elin Hoffman till ekonomiansvarig för verksamhetsåret 2021. 

• Mötesordförande justerar röstlängden till 50 röstberättigade personer. 

17. Val av utskottsansvariga och BetSek - representant 
• Valberedningen nominerar Alicia Bergström till posten som ansvarig för 

Eventutskottet för verksamhetsåret 2021 . 
• Mötet väljer Alicia Bergström till ansvarig för Eventutskottet för verksamhetsåret 

2021. 

• Valberedningen nominerar Lukas Lindberg till ansvarig för Sport- och 
hälsoutskottet för verksamhetsåret 2021. 

• Mötet väljer Lukas Lindberg till ansvarig för Sport- och hälsoutskottet för 
verksamhetsåret 2021. 

• Valberedningen nominerar Maja Björklund till posten som Utbildning- och 
näringslivsansvarig för verksamhetsåret 2021. 

• Mötet väljer Maja Björklund till Utbildning- och näringslivsansvarig för 
verksamhetsåret 2021. 

• Mötesordförande justerar röstlängden till 47 röstberättigade personer. 

• Valberedningen nominerar Jenny Fredriksson till posten som PR- och 
marknadsforingsansvarig ·· för verksamhetsåret 202 L 

• Mötet väljer Jenny Fredriksson till PR- och marknadsforingsansvarig för 
verksamhetsåret 2021 . 

• Golvnominering till posten som BetSek-representant av Hedvig Lundgren för 
verksamhetsåret 2:021 . 

• Mötesordförande justerar röstlängden till 46 röstberättigade personer. 

• Mötet väljer Hed vig Lundgren till BetSek-representant för verksamhetsåret 2021. 

• Mötesordförande justerar röstlängden till 40 röstberättigade personer. 

18. Val av revisor jämte suppleant 
• Stefan Brattlöf nomineras till rollen som revisor för verksamhetsåret 2021 . 
• Mötet väljer Stefan Brattlöf till rollen som revisor för verksamhetsåret 2021 . 
• Mötet väljer vakantsätta rollen som revisor suppleant för verksamhetsåret 2021. 

19. Val av internrevisor 
• Valberedningen nominerar Caisa Häman till rollen som internrevisor för 

verksamhetsåret 2021. 
• Mötet väljer Caisa Häman till rollen som internrevisor för verksamhetsåret 2021 . 

• Mötesordförande justerar röstlängden till 39 röstberättigade personer. 



20. V al av valberedning 

• Valberedningen nominerar Ella Sundgvist, Comelia Railert, Lydia Kvist och 

Hanna Isaksson till posten som valberedning för verksamhetsåret 2021. 

• Mötet väljer Ella Sundqvist, Comelia Railert, Lydia Kvist och Hanna Isaksson till 

valberedning för verksamhetsåret 2021. 

21. Föredragande om BetSek och P-Riks 

• Elin Persson redovisar om BetSek. 
• Matilda Blomberg och Erik Gullstrand representerar och redovisar om P-Riks. 

22. övriga val 

23. övriga frågor - avtackningar 

• Styrelsen 2020 tackar av till medlemmar och till varandra. 

• Mötesordförande tackar av. 

24. Mötet avslutas 
• Klockan 19:37 
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