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Närvarande: Se bilaga 1. 

 

§1 Mötet öppnas 

Mötet öppnas klockan 17:10 av ordförande Ludvig Karlsson 

 

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Ludvig Karlsson nominerar sig själv till mötesordförande och Jesper Jörgensen till 

mötessekreterare. 

 

Mötet går till beslut att välja Ludvig Karlsson som mötesordförande. 

Mötet går till beslut att välja Jesper Jörgensen som mötessekreterare. 

 

Mötet bifaller. 

 

§3 Val av två justeringspersoner och rösträknare 

Linda Eriksson nominerarar Filip Håkansson och Thea Nilsson som justeringpersoner, båda 

godtar sin nominering. 

Linda Eriksson nominerar sig själv som rösträknare. 

 

Mötet går till beslut att välja Filip Håkansson och Thea Nilsson som justeringspersoner.  

Mötet går till beslut att välja Linda Eriksson som rösträknare.  

 

Mötet bifaller. 

 

§4 Mötets behöriga utlysande  

Mötet utlystes den 8 oktober och dagordningen laddades upp den 29 oktober. 

Mötets behöriga utlysande godkännes. 

 

Mötet bifaller. 

 

§5 Inadjungering 

Axel Lunden saknar medlemskap. 

 

Mötet går till beslut att Axel Lunden får både närvaro- och yttrande rätt. 

 

Mötet bifaller. 

 

§6 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen laddades upp den 29 oktober och innehåller de sedvanliga punkterna samt 

fyllnadsval av ledamot. 
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Mötet går till beslut att godkänna dagordningen. 

 

Mötet bifaller. 

 

§7 Justering av röstlängd 

Totalt är det 20 personer närvarande under mötet varav 12 har rösträtt. 

Mötet går till beslut att godkänna röstlängden. 

 

Mötet bifaller. 

 

§8 Information från Linnékåren 

Utbildningsbevakare Axel Lunden meddelar om att Linnékårens närliggande studiesociala 

events kommer ställas i och om att vårterminen som det ser ut i dagens läge kommer se ut 

som höstterminen men att förändringar självklart kan ske. Axel Lunden lyfter den pågående 

diskussionen Linnékåren har om tentamen med Linnéuniversitetet och berättar om 

studierepresentation. 

 

Mötet går till beslut om att lägga informationen till handlingarna. 

 

Mötet bifaller. 

 

§9 Fyllnadsval Ledamot 

Hampus Lindgren, Louise Engström och Rebecca Sjöö är nominerade till ledamot. 

 

Hampus Lindgren, Louise Engström samt valberedningen bestående av Eric Hansson och 

Julia Sjöbäck får ej rösta i valet.  

Mötet går till beslut om att justera röstlängden till 8. 

 

Hampus Lindgren presenterar sig inför mötet. 

Louise Engström presenterar sig inför mötet. 

 

Valberedningen har innan mötet haft intervjuer med de tre kandidaterna och har valt att 

rekommendera Louise Engström. 

 

Mötesordförande Ludvig Karlsson yrkar på stängd votering. 

 

Mötet går till beslut med fem olika alternativ: 

Alternativ 1: Hampus Lindgren. 

Alternativ 2: Louise Engström. 

Alternativ 3: Rebecka Sjöö. 

Alternativ 4: Blankt. 

Alternativ 5: Vakant. 

 

Röstning: 

 

 Antal Röster: 

Hampus Lindgren 5 

Louise Engström 3 

Rebecka Sjöö 0 

Blankt 0 
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Vakant 0 

 

 

Mötet går till beslut att välja Hampus Lindgren till ledamot. 

 

Mötet bifaller. 

 

§10 Motion  

Då Hampus Lindgren valdes till ledamot har han ej längre rösträtt. Röstlängden justeras till 11 

personer. 

 

Inga motioner har blivit inskickade till mötet. 

 

§11 Proposition 

Föredragare: Ludvig Karlsson 

 

Styrelsen lägger fram 10 propositioner med postförklaringar till samtliga poster i styrelsen.  

 

Se bilaga 2. 

 

Proposition 1: Ordförande 

 

Mötet går till beslut om att godkänna proposition 1. 

 

Proposition 2: Vice Ordförande 

 

Mötet går till beslut om att godkänna proposition 2. 

 

Proposition 3: Kassör 

 

Ludvig Karlsson yrkar för godkännande med ändring av andra meningen till ’’Kassör sköter 

föreningens bokföring enligt föreningens stadgar och svensk lag’’ då det var fel formulerat. 

 

Carl Dunbrant yrkar för godkännande med ändring med förtydligande att uppgifter ska 

lämnas till ekonomiska revisorerna senast en månad innan årsmötet 

 

Mötet går till beslut att godkänna proposition 3 med föreslagna ändringar. 

 

Proposition 4: Sexmästare 

 

Linda Eriksson yrkar för godkännande med ändring att ta bort första meningen då CNaS i 

nuläget inte har ett sexmästeri utöver sexmästare och vice sexmästare. 

 

Mötet går till beslut att godkänna proposition 4 med föreslagna ändringar. 

 

Proposition 5: Vice Sexmästare 

 

Emma Åkeson yrkar för godkännande med ändring av första meningen till ’’Vice sexmästare 

ansvarar, under ledning av sexmästare, för att planera och genomföra föreningens festliga 

tillställningar’’ för att förtydliga att sexmästare leder arbetet. 
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Mötet går till beslut att godkänna proposition 5 med föreslagna ändringar. 

 

Julia Sjöbäck lämnar mötet.  

Mötet går till beslut att justera röstlängden till 10 personer. 

 

Proposition 6: Sekreterare 

 

Pontus Danielsson yrkar för godkännande med ändring av början på propositionen till 

’’Sekreterare har ansvaret för att protokoll förs på samtliga…’’ då sekreterare nödvändigtvis 

inte är mötessekreterare på samtliga möten. 

 

Mötet går till beslut att godkänna proposition 6 med föreslagna ändringar. 

 

Proposition 7: Kårhusansvarig 

 

Mötet går till beslut att godkänna proposition 7. 

 

Proposition 8: Utbildningsansvarig 

 

Mötet går till beslut att godkänna proposition 8. 

 

Proposition 9: Informationsansvarig 

 

Mötet går till beslut att godkänna proposition 9. 

 

Proposition 10: Socialt Ansvarig 

 

Mötet går till beslut att godkänna proposition 10. 

 

Samtliga propositioner röstades igenom för första gången och behöver godkännas på 

nästkommande medlems/årsmöte för att läggas till stadgarna. 

 

§12 Övriga frågor 

Inga övriga frågor uppkomna under mötet 

 

§13 Mötet avslutas 

Mötet avslutas av mötesordförande Ludvig Karlsson klockan 18:36. 

 

___________________________________________    __________________________________________ 
Fullständig namn, mötesordförande      Fullständig namn, mötessekreterare 

 
 
 
 
 
__________________________________________                             __________________________________________ 
Fullständigt namn, justeringsperson                              Fullständigt namn, 
justeringsperson  
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Bilaga 1 – Närvarolista 
 

 Namn Medlem Rösträtt 
 Thea Nilsson X  
 Filip Håkansson X  
 Linda Eriksson X  
 Ludvig Karlsson X  
 Pontus Danielsson X  
 Jesper Jörgensen X  
 Julia Sjöbäck X X 
 Eric Hansson X X 
 Oskar Lindh X X 
 Maja Assarsson X X 
 Emma Åkeson X X 
 Alma Giöstad X X 
 Oskar Skogsmo X X 
 Hampus Lindgren X X 
 Sebastian Larsen X X 
 Louise Engström X X 
 Maja Hägg X X 
 Axel Lunden   
 Carl Dunbrant X X 
 Sanne Hall X  
TOTALT: 20 19 12 
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Bilaga 2 – Propositioner 
 
Proposition 1: Ordförande  
Ordförande leder styrelsens arbete och ser till att arbetsbördan fördelas på ett effektivt 
sätt. Ordförande har det yttersta ansvaret att styrelsen arbetar enligt 
verksamhetsplanen och föreningens stadgar. Det åligger ordförande att kalla till 
styrelse-, medlems- och års-möte(n) och att dessa genomförs korrekt. Tillsammans med 
kassör är ordförande ansvarig för föreningens ekonomi och ska tillsammans med kassör 
stå som firmatecknare enligt §7.6. Inför årsmötet ansvarar ordförande för att upprätta 
en verksamhetsberättelse för verksamhetsåret och en verksamhetsplan inför 
nästkommande verksamhetsår.  
 
Proposition 2: Vice ordförande 
 Vice ordförande ansvarar tillsammans med ordförande för att leda styrelsen och att 
styrelsen agerar på ett korrekt sätt. Vice ordförande ska vara behjälplig ordförande i 
dess arbete och ansvarar tillsammans med ordföranden för styrelse-, medlems- och 
årsmöte(n). Om ordförande avsäger sitt uppdrag tar vice ordförande över ordförande 
rollen och tillhörande ansvar. 
 
Proposition 3: Kassör  
Kassör ansvarar tillsammans med ordförande för föreningens ekonomi och ska 
tillsammans med ordförande stå som firmatecknare enligt §7.6. Kassör sköter 
föreningens stadgar och svensk lag. Inför årsmötet ansvarar kassör för att skriva en 
ekonomisk rapport till verksamhetsberättelsen och ska i god tid före årsmötet 
överlämna uppgifter för föregående räkenskapsår till de ekonomiska revisorerna. På 
årsmötet ska kassör även redovisa balans- och resultatrapport för föregående 
räkenskapsår samt presentera ett budgetförslag inför nästkommande verksamhetsår.  
 
Proposition 4: Sexmästare  
Sexmästare leder sexmästeriet och ansvarar för att arbetet fördelas jämnt inom 
sexmästeriet. Sexmästare ansvarar för att planera och genomföra föreningens festliga 
tillställningar. Sexmästare ska planera en introduktion inför varje höst och har 
huvudansvaret att introduktionen genomförs enligt planering.  
 
Proposition 5: Vice Sexmästare  
Vice sexmästare ansvarar tillsammans med sexmästare för att planera och genomföra 
föreningens festliga tillställningar. Vice sexmästare ska vara behjälplig sexmästare i dess 
arbete och ansvarar tillsammans med sexmästaren för höstterminens introduktion. 
 
Proposition 6: Sekreterare  
Sekreterare ansvarar för att föra protokoll på samtliga styrelse-, medlems-och års-
möte(n) och att justerat protokoll undertecknad av mötesordförande, mötessekreterare 
samt justeringsperson(er) laddas upp på föreningens hemsida senast 2 veckor efter 
mötet. 
 
Proposition 7: Kårhusansvarig  
Kårhusansvarig ska engagera sig i etableringen samt driften av ett kårhus i Kalmar. 
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Proposition 8: Utbildningsansvarig  
Utbildningsansvarig verkar som en kompletterande länk mellan studenter och lärare 
och ska lyfta studenternas åsikter i utbildningsrelaterade frågor till universitetet. 
Utbildningsansvarig har även ansvar för att ha regelbunden kontakt med Linnékårens 
utbildningsbevakare. 
 
Proposition 9: Informationsansvarig  
Informationsansvarig ansvarar för föreningens informationskanaler och att dessa 
regelbundet uppdateras med information som är relevant för föreningens medlemmar. 
 
Proposition 10: Socialt Ansvarig  
Socialt ansvarig ansvarar för att planera och genomföra föreningens nyktra aktiviteter.  


