
   
Datum: 28/2-2018 

Tid: 18:00 

Närvarande medlemmar: 30  

 

§1 Mötets öppnande.  

Ordförande Matilda Frisk förklarar årsmötet öppnat.  

 

2§ Fastställande av röstlängd  

Ordförande Matilda Frisk föreslår att röstlängden ska fastställas till 30 röstberättigade 

medlemmar 

- Årsmötet beslutar: 

Att fastställa röstlängden till 30 röstberättigade medlemmar  

 

3§ Mötesformalia 

a. Val av mötesordförande 

Ordförande Matilda Frisk föreslår Emanuel Bergquist till mötesordförande 

- Årsmötet beslutar: 

Att utse Emanuel Bergquist till mötesordförande 

 

b. Val av sekreterare 

Ordförande Matilda Frisk föreslår Berfin Eken till mötessekreterare 

- Årsmötet beslutar: 

Att utse Berfin Eken till mötessekreterare 

Årsmötesprotokoll 
FEMJUR Uppsala        



 

c. Val av protokolljusterare tillika rösträknare  

Ordförande Matilda Frisk föreslår Sara Wodlin och Moa Södergård till protokolljusterare 

tillika rösträknare 

- Årsmötet beslutar: 

Att utse Sara Wodlin och Moa Södergård till protokolljusterare tillika rösträknare 

4§ Mötets stadgeenliga utlysande  

Styrelsen genom ordförande Matilda Frisk förklarar att årsmötet utlysts 3 veckor innan 

årsmötet i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen föreslår årsmötet att anse mötet 

stadgeenligt utlyst 

- Årsmötet beslutar: 

Att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

5§ Fastställande av dagordningen  

Styrelsen föreslår årsmötet att anta föreslagen dagordning 

- Årsmötet beslutar: 

Att anta föreslagen dagordning 

6§ Behandling av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret  

Styrelsen genom ledamot Anna Thörne föredrar verksamhetsberättelsen för det gångna 

verksamhetsåret. Styrelsen föreslår årsmötet att lägga verksamhetsberättelsen till 

handlingarna 

- Årsmötet beslutar: 

Att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna  

7§ Behandling av ekonomisk berättelse samt balans- och resultaträkning för det 

gångna verksamhetsåret  

Styrelsen genom kassör Oscar Zettergren föredrar den ekonomiska berättelsen. 

Styrelsen föreslår att lägga den ekonomiska berättelsen samt balans- och 

resultaträkning för det gångna verksamhetsåret till handlingarna 

 



- Årsmötet beslutar: 

Att lägga den ekonomiska berättelsen samt balans- och resultaträkning för det 

gångna verksamhetsåret till handlingarna.  

8§ Behandling av revisorsberättelse för det gångna verksamhetsåret  

Kassör Oscar Zettergren föredrar revisorsberättelsen 

- Årsmötet beslutar: 

Att lägga revisorsberättelsen för det gångna verksamhetsåret till handlingarna 

 

9 § Prövning av ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

- Årsmötet beslutar: 

Att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

10§ Fastställande av kommande årets verksamhetsplan och fastställande av 

budget  

Styrelsen genom Lilian Kharlamova föredrar den föreslagna verksamhetsplanen. 

Styrelsen genom Oscar Zettergren föredrar budgetpropositionen. Styrelsen föreslår 

årsmötet att anta verksamhetsplan och budgetproposition. 

- Årsmötet beslutar: 

Att anta föreslagen verksamhetsplan  

Att anta föreslagen budgetproposition  

11§ Fastställande av medlemsavgift  

Styrelsen genom ordförande Matilda Frisk föredrar Proposition medlemsavgift 2018. 

Styrelsen föreslår årsmötet att anta propositionen med ändring av första meningen ”80 

kr för hela studietiden” till ”80 kr från och med att medlemskapet registreras”.  

- Årsmötet beslutar: 

Att anta propositionen med föreslagen ändring och därmed fastställa 

medlemsavgiften till 80 kr från och med att medlemskapet registreras 

 

 

 



12§ Behandling av medlemmarnas motioner och styrelsens propositioner  

a.Medlemmarnas motioner  

Inga motioner har tillkommit 

 

b.Styrelsens propositioner  

Styrelsen genom Lilian Kharlamova föredrar Stadgeproposition 1 – Ändring i ”3 

Föreningens syften”.  

Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att i art 3 Föreningens syfte, första punkten, andra ledet lägga till bisatsen ”och 

därutöver inom juristbranschen och i den juridiska diskussionen i övrigt”. 

 

Årsmötet beslutar: 

Att anta förslagen stadgeändring 

Yrkande om stadgeändring i art 3 

- Styrelsen föreslår genom yrkande en stadgeändring av art 3 p. 1 och 2 enligt 

Att ”Universitet” ändras till att skrivas med gemener enligt ”universitet” 

 

- Årsmötet beslutar: 

Att anta yrkandet  

Styrelsen genom Amalia Ydrefelt Hanell föredrar Stadgeproposition 2 – Ändring i ”4. 

Verksamhetens bedrivande”.  

Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att i art 4, verksamhetens bedrivande, utveckla innebörden av det feministiska 

grundantagandet genom att ange att grundantagandet är ”att olika 

maktordningar samverkar och skapar ojämlikhet, diskriminering och förtryck” 

 

Att i art 4 även tydliggöra hur föreningen ska verka utifrån ovanstående 

antagande genom att lägga till meningen ”Föreningen ska verka för att synliggöra 

och motarbeta dessa maktordningar utifrån erkännandet av alla människors lika 



värde” 

 

Att i art 4 ändra det inledande ordet ”Föreningen” till föreningens namn 

”Feministiska Juriststudenter Uppsala” för att formuleringen i stadgan ska vara 

konsekvent. 

 

Årsmötet beslutar: 

Att anta föreslagna stadgeändringar 

Styrelsen genom Amalia Ydrefelt Hanell föredrar Stadgeproposition 3 – Ändring i ”9.2 

Årsmöteshandlingar”.  

- Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att lydelsen i art. 9.2 ändras till 

”9.2 Årsmöteshandlingar  

Årsmöteshandlingar är: motioner, propositioner, valberedningens förslag på 

kandidater till utlysta poster, revisorsberättelse, ekonomisk berättelse, 

verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget.  

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen 

ska lämna skriftliga yttranden angående inkomna motioner.  

 

Årsmöteshandlingarna samt styrelsens yttranden ska hållas tillgängliga för 

medlemmarna senast en vecka före årsmötet.” 

 

Årsmötet beslutar: 

Att anta föreslagna stadgeändringar 

Styrelsen genom Amalia Ydrefelt Hanell föredrar Stadgeproposition 4 – Ändring i ”12. 

Styrelsen”.  

- Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att lägga till följande andra mening i art. 12 st. 2: ”Suppleant kan inte göra 

styrelsen beslutsmässig.” 



 

Att lägga till följande st. 7 i art 12: 

”Styrelsesuppleant har inte rösträtt vid fulltalig styrelse. Den som i första hand 

varit styrelsesuppleant längst och i andra hand varit medlem i föreningen längst 

ska ges företräde att träda in i frånvarande styrelseledamots roll.”  

 

Årsmötet beslutar: 

Att anta föreslagna stadgeändringar 

Styrelsen genom ordförande Matilda Frisk föredrar Stadgeproposition 5 – Ändring i 

”12a. Utskottsordförande och vice ordförande”.   

- Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att lydelsen i art 12a ändras till 

”12a. Övriga poster 

Årsmötet utser övriga poster som styrelsen bestämmer. Om en förtroendevald 

för någon av dessa poster avgår i förtid, får styrelsen välja en ersättare för 

posten.” 

 

Att lydelsen i art 9.5 p. 14 förblir den samma  

 

Årsmötet beslutar: 

Att anta föreslagen stadgeändring 

Styrelsen genom ordförande Matilda Frisk föredrar Stadgeproposition 6 – Ändring i ”13. 

Valberedning” Utskottsordförande och vice ordförande”.   

- Styrelsen föreslår årsmötet: 

Att till lydelsen i art. 13 lägga till följande: 

”Den som är valberedare får ej samtidigt vara styrelsemedlem eller inneha annan 

förtroendepost inom föreningen” 

 

Årsmötet beslutar: 

Att anta föreslagen stadgeändring 



13§ Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret  

a.Ordförande  

Valberedningen presenterar sitt arbete under verksamhetsåret och sina förslag.  

Valberedningen föreslår: Nova Åkermark 

- Årsmötet beslutar: 

Att välja Nova Åkermark till ordförande 

b.Vice ordförande  

Valberedningen föreslår: Oscar Zettergren 

- Årsmötet beslutar: 

Att välja Oscar Zettergren till vice ordförande 

c.Kassör  

Valberedningen föreslår: Janina Willstedt 

- Årsmötet beslutar: 

Att välja Janina Willstedt till kassör 

d.Sekreterare  

Valberedningen föreslår: Amalia Ydrefelt Hanell  

- Årsmötet beslutar: 

Att välja Amalia Ydrefelt Hanell till sekreterare  

Amalia Ydrefelt Hanell drar tillbaka sin kandidatur som styrelseledamot. 

e.Tre styrelseledamöter  

Valberedningen föreslår: Linn Sydvik, Sanna Forsberg och Amalia Ydrefelt Hanell 

Kandidat: Amanda Bengtsson Tholander 

- Årsmötet beslutar: 

Att välja Linn Sydvik, Sanna Forsberg och Amanda Bengtsson Tholander till 

styrelseledamöter 

 



d.Två suppleanter  

Valberedningen föreslår: Christoffer Heimbrand 

- Årsmötet beslutar: 

Att välja Christoffer Heimbrand till suppleant 

14§ Val av övriga poster som styrelsen bestämmer. Valbar är den som är medlem i 

föreningen  

a.Ordförande för föreläsningsutskottet  

Valberedningen föreslår: Frida Nyqvist 

- Årsmötet beslutar: 

Att välja Frida Nyqvist till ordförande för föreläsningsutskottet 

b.Vice ordförande för föreläsningsutskottet  

Valberedningen föreslår: Ronja Österud 

- Årsmötet beslutar: 

Att välja Ronja Österud till vice ordförande för föreläsningsutskottet 

c.Ordförande för eventutskottet  

Valberedningen föreslår: Siri Spångberg 

- Årsmötet beslutar: 

Att välja Siri Spångberg till ordförande för eventutskottet 

d.Vice ordförande för eventutskottet  

Valberedningen föreslår: Paula Pontvik  

- Årsmötet beslutar: 

Att välja Paula Pontvik till vice ordförande för eventutskottet  

e.Ordförande för marknadsutskottet  

Valberedningen föreslår: Adrian von Heijne 

 



- Årsmötet beslutar: 

Att välja Adrian von Heijne till ordförande för marknadsutskottet  

f.Vice ordförande för marknadsutskottet  

Valberedningen föreslår: Astrid Pettersson 

- Årsmötet beslutar: 

Att välja Astrid Pettersson till vice ordförande för marknadsutskottet  

g.Ordförande för påverkansutskottet  

Valberedningen föreslår: Jonna Aidanpää 

- Årsmötet beslutar: 

Att välja Jonna Aidanpää till ordförande för påverkansutskottet  

h.Vice ordförande för påverkansutskottet  

Valberedningen föreslår: Rebecka Holm 

- Årsmötet beslutar: 

Att välja Rebecka Holm till vice ordförande för påverkansutskottet  

15§ Val av revisor samt revisorssuppleant 

Valberedningen föreslår Kristoffer Stockus till revisor och Johanna Widborg till 

revisorssuppleant. 

 

Årsmötet beslutar att återuppta 2§ Fastställande av röstlängd  

Ordförande Matilda Frisk föreslår att röstlängden ska fastställas till 29 röstberättigade 

medlemmar 

- Årsmötet beslutar: 

Att fastställa röstlängden till 29 röstberättigade medlemmar  

 

- Årsmötet beslutar: 

Att välja Kristoffer Stockus till revisor och Johanna Widborg till 

revisorssuppleant 



16§ Val av valberedning, minst två personer 

Valberedningen föreslår: Johanna Ris 

Kandidater: Hanna Johansson, Alva Martinsson, Moa Södergård 

- Årsmötet beslutar: 

Att välja Johanna Ris, Hanna Johansson, Alva Martinsson och Moa Södergård till 

valberedare 

17§ Fastställande av rätt att teckna föreningens firma  

Styrelsen föreslår årsmötet att delegera beslut om teckningsrätt till styrelsen 

- Årsmötet beslutar: 

Att delegera beslut om teckningsrätt till styrelsen 

18§ Övriga frågor  

F.d ordförande Matilda Frisk föreslår att årsmötet beslutar att delegera rätt till styrelsen 

att utse en styrelsesuppleant 

- Årsmötet beslutar 

Att delegera rätt till styrelsen att utse en styrelsesuppleant 

19§ Mötets avslutande 

Mötesordförande Emanuel Bergquist förklarar mötet avslutat 

 
……………………………………………………….      ………………………………………………. 
Mötesordförande, Emanuel Bergquist      Ort och datum 
 
 
……………………………………………………….      ………………………………………………. 
Mötessekreterare, Berfin Eken      Ort och datum 
 
 
……………………………………………………….      ………………………………………………. 
Justerare, Moa Södergård                              Ort och datum 
 
 
……………………………………………………….      ………………………………………………. 
Justerare, Sara Wodlin                                    Ort och datum 
 

 


