
 

 

 
Dagordning Årsmöte 14 Maj 2019 

 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna, går igenom mötesteknik och förklarar mötet öppnat klockan 16.35. 
 
§ 2 Fastställande av närvaro och röstlängd inför mötet 
Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till 37 personer. Årsmötet beslutar att justera röstlängden 
löpande.  
 
§ 3 Godkännande av mötets behöriga utlysande 
Kallelse till årsmötet gick ut till samtliga medlemmar via mejl den 1 april, sex veckor innan dagen för 
mötet. Mötet annonserades även via Facebook, Instagram, nyhetsbrev samt på Dynamicus hemsida.  
 
§ 4 Fastställande av dagordning  
Årsmötet beslutar att fastställa dagordningen.  
 
§ 5 Val av mötets ordförande och mötessekreterare 
Årsmötet beslutar att utse sittande ordförande Josefine Berggren till mötesordförande samt sittande 
sekreterare Oskar Vallén till mötessekreterare. 
 
§ 6 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
Årsmötet beslutar att välja Elisa Palmborg och Cecilia Nielsen till justeringspersoner tillika 
rösträknare.  
 
§ 7 Halvårsrapport för innevarande termin 
Samtliga styrelsemedlemmar går igenom sina halvårsrapporter, se ”Handlingar Årsmöte 2019”. 
Årsmötet beslutar att lägga halvårsrapporterna för innevarande termin till handlingarna.  
 
§ 8 Fastställande av Styrelsen och utskottens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret 
Ordförande redogör för senaste verksamhetsårets verksamhetsberättelse. Årsmötet beslutar att lägga 
verksamhetsberättelsen 2018 till handlingarna. 
 
§ 9 Fastställande av föreningens resultat och balansräkningar 
Ekonomiansvarig går igenom föreningens resultat- och balansräkningar. Årsmötet beslutar att 
godkänna resultat och balansräkningen för 2018.  
 
§ 10 Revisionsberättelse 
Ordförande redogör för Dynamicus revisors revisionsberättelse. Årsmötet beslutar att lägga 
revisionsberättelsen för 2018 till handlingarna.  
 
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser 
Årsmötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen som avser tiden 1/1 – 31/12 2018.  



 

 

§ 12 Beslut om förra årets resultat 
Styrelsen föreslår att 2018 års resultat ska återinvesteras i föreningen.  
Årsmötet beslutar att godkänna återinvestering av föregående års resultat.  
 
§ 13 Beslut om revidering av budget 2019 
Styrelsen har reviderat budgeten för 2019. Årsmötet beslutar att bevilja revideringen. 
 
Årsmötet ajourneras klockan 17.41. 
 
Mötet återupptas klockan 18.02. 
 
Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till 37. 
 
§ 14 Val av föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande 
Huvudkandidat är Rebecca Ingman.  
Mandatperiod om 1 år, 1/7–2019 – 30/6–2020. Kandidaten presenterar sig för årsmötet och besvarar 
ställda frågor.  
 
Årsmötet beslutar att genom acklamation välja Rebecca Ingman till ordförande för perioden 1/7–2019 
– 30/6–2020. 
 
§ 15 Val av vice ordförande, marknadsföringssamordnare, utbildningssamordnare samt PVD-
projektledare 
Vice ordförande 
 
Huvudkandidat är Klara Yngvesson.  
Mandatperiod om 1 år, 1/7–2019 – 30/6–2020. Kandidaten presenterar sig för årsmötet och besvarar 
ställda frågor.  
 
Årsmötet beslutar att genom acklamation välja Klara Yngvesson till vice ordförande för perioden 1/7–
2019 – 30/6–2020. 
 
Marknadsföringssamordnare  
 
Huvudkandidat är Nike Norberg Vanhove.  
Mandatperiod om 1 år, 1/7–2019 – 30/6–2020. Kandidaten presenterar sig för årsmötet och besvarar 
ställda frågor.  
 
Årsmötet beslutar att genom acklamation välja Nike Norberg Vanhove till 
marknadsföringssamordnare för perioden 1/7–2019 – 30/6–2020. 
 
 
 



 

 

Utbildningssamordnare 
 
Huvudkandidat är Sophia Gyllenhammar.  
Mandatperiod om 1 år, 1/7–2019 – 30/6–2020. Kandidaten presenterar sig för årsmötet och besvarar 
ställda frågor.  
 
Årsmötet beslutar att genom acklamation välja Sophia Gyllenhammar till utbildningssamordnare för 
perioden 1/7–2019 – 30/6–2020. 
 
PVD-projektledare 
Posterna är vakanta.  
 
§ 16 Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år 
Årsmötet beslutar att välja Tobias Berglund till föreningens revisor för mandatperioden 1/7–2019 – 
30/6–2020. 
 
Årsmötet beslutar att bordlägga valet av revisorssuppleant till föreningsstämman.  
 
§ 17 Val av valberedning för en tid av ett år 
Huvudkandidater är Ebba Pers och David Berg.  
Övrig kandidat är Lisa Hägglund.  
Mandatperiod om 1 år, 1/7–2019 – 30/6–2020. Kandidaterna presenterar sig för årsmötet och besvarar 
ställda frågor.  
 
Årsmötet beslutar att genom acklamation välja Ebba Pers, David Berg och Lisa Hägglund till 
valberedning för perioden 1/7–2019 – 30/6–2020. 
 
§ 18 Behandling av motioner som inlämnats till styrelsen senast 30 dagar innan mötet 
Inga motioner har inlämnats.   
 
§ 19 Fastställande av firmatecknare 
Årsmötet beslutar att bevilja Rebecca Ingman teckningsrätt för föreningens samtliga konton för 
mandatperioden 1/7–2019 – 30/6–2020 samt bevilja fortsatt teckningsrätt för Sandra Ekdahl för 
föreningens samtliga konton för mandatperioden 1/7–2019 – 30/6–2020.  
 
§ 20 Utnämning av hedersmedlem 
Annica Eriksson, studievägledare för personalvetarprogrammet, är fortsatt föreningens hedersmedlem.  
Årsmötet beslutar att inte utnämna någon ny hedersmedlem.  
 
§ 21 Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
 
 



 

 

§ 22 Ordet är fritt 
Evenemangssamordnare Ella Ekberg påminner om efterföljande engagemangsfest som alla är 
välkomna till!  
 
§ 23 Mötets avslutande 
Mötesordförande förklarar årsmötet avslutat klockan 18.46. 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Mötesordförande Josefine Berggren  Mötessekreterare Oskar Vallén  
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Justeringsperson Elisa Palmborg  Justeringsperson Cecilia Nielsen  
  
 
 


