
 
 

Dagordning Föreningsstämma 21 november 2016 

 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna, går igenom mötesteknik och förklarar mötet öppnat klockan 

16.24.  

 

§ 2 Fastställande av närvaro och röstlängd inför möte 

Föreningsstämman beslutar att fastställa röstlängden till 64 personer. 

Föreningsstämman beslutar att justera röstlängden löpande.  

 

§ 3 Godkännande av mötets behöriga utlysande 

Kallelse till föreningsstämman gick ut till samtliga medlemmar via mail sex veckor innan 

dagen för mötet. Mötet annonserades även via Facebook, Instagram, affischer, nyhetsbrev samt 

på Dynamicus hemsida.  

 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Föreningsstämman beslutar att fastställa dagordningen.  

 

§ 5 Val av mötets ordförande och mötessekreterare 

Föreningsstämman beslutar att utse sittande ordförande Paula Blidberg till mötesordförande 

samt sittande sekreterare Linnéa Vikström till mötessekreterare.  

§ 6 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 



Föreningsstämman beslutar att välja Sofia Nordin och Martina Pettersson till 

justeringspersoner tillika rösträknare.  

 

§ 7 Halvårsrapport för innevarande termin 

Samtliga styrelsemedlemmar går igenom sina halvårsrapporter, se “Handlingar 

Föreningsstämma HT16”. Föreningsstämman beslutar att fastställa halvårsrapporterna för 

innevarande termin.  

 

§ 8 Behandlande av proposition 2016:1  

Ordförande Paula Blidberg redogör för proposition 2016:1 Nedläggning av utskott, se 

“Handlingar Föreningsstämma HT16”. Föreningsstämman beslutar att bifalla proposition 

2016:1.  

 

§ 9 Behandlande av proposition 2016:2 

Ordförande Paula Blidberg redogör för proposition 2016:2 Stadgeändring, se “Handlingar 

Föreningsstämma HT16”. Föreningsstämman beslutar att bifalla proposition 2016:2. 

 

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år 

Föreningsstämman beslutar att fastställa medlemsavgiften för 2017 till 0 kr.  

 

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

Samtliga styrelsemedlemmar går igenom sina verksamhetsplaner, se ”Handlingar 

Föreningsstämma HT16” 

 

§ 12 Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår 

Ludvig Book, ekonomiansvarig, går igenom budgeten för nästkommande verksamhetsår.  

Föreningsstämman beslutar att godkänna budgeten för nästkommande verksamhetsår 1/1-17 – 

31/12-17. 

 

§ 13 Behandling av motion 2016:1 

Då den motion som inkommit dragits tillbaka läses ej motionen upp. Om intresse finns att ta 

del av motionen, kontakta ordförande Paula Blidberg för att tillgå denna.    

 

 



Föreningsstämman ajourneras klockan 17.15.  

 

Mötet återupptas klockan 17.42 

 

Föreningsstämman beslutar att justera röstlängden till 66 personer.  

 

§ 14 Val av Sekreterare, Evenemangssamordnare, Webmaster, Ekonomiansvarig, 

Idrottssamordnare samt Näringslivssamordnare 

 

Webmaster 

Huvudkandidat är Fredrik Mattsson 

Mandatperiod om 1 år, 1/1-17 – 31/12-17 

Kandidaten presenterar sig och besvarar ställda frågor.  

Föreningsstämman beslutar att genom acklamation att välja Fredrik Mattsson till Webmaster. 

 

Sekreterare 

Huvudkandidat är Cecilia Ek 

Mandatperiod om 1 år, 1/1-17 – 31/12-17 

Kandidaten presenterar sig och besvarar ställda frågor.  

Föreningsstämman beslutar att genom acklamation att välja Cecilia Ek till Sekreterare.  

 

Ekonomiansvarig  

Huvudkandidater är Frida Prestjan och Emma Andersson.  

Mandatperiod om 1 år, 1/1-17 – 31/12-17 

Kandidaterna presenterar sig och besvarar ställda frågor.  

Föreningsstämman beslutar att genom en sluten votering att välja Frida Prestjan till 

Ekonomiansvarig. 

 

Näringslivssamordnare 

Huvudkandidat är Zandra Staf.  

Mandatperiod om 1 år, 1/1-17 – 31/12-17 

Kandidaten presenterar sig och besvarar ställda frågor.  

Föreningsstämman beslutar att genom acklamation att välja Zandra Staf till 

Näringslivssamordnare.  



 

Idrottssamordnare 

Huvudkandidater är Tyra Kajgård och John Virdeborn. 

Mandatperiod om 1 år, 1/1-17 – 31/12-17 

Kandidaterna presenterar sig och besvarar ställda frågor.  

Föreningsstämman beslutar att genom sluten votering att välja John Virdeborn till 

Idrottssamordnare. 

 

Evenemangsamordnare 

Huvudkandidat/Huvudkandidater är Leontina Walldén. 

Mandatperiod om 1 år, 1/1-17 – 31/12-17 

Kandidaten presenterar sig och besvarar ställda frågor.  

Föreningsstämman beslutar att genom acklamation att välja Leontina Walldén till 

Evenemangssamordnare. 

 

§ 15 Fastställande av firmatecknare 

Föreningsstämman beslutar att bevilja teckningsrätt för föreningens samtliga konton för Frida 

Prestjan för perioden 1/1-17 – 31/12-17.  

 

§ 16 Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg.  

 

§17 Ordet är fritt 

Evenemangssamordnare Fanny Edfeldt informerar om Sexan som är efter föreningsstämman.  

 

§ 18 Mötets avslutande 

Mötesordförande Paula Blidberg förklarar föreningsstämman avslutad klockan 18.38.   

 

 

 

_____________________________  ____________________________ 

Mötesordförande    Mötessekreterare 

Paula Blidberg    Linnéa Vikström 

 



 

 

_____________________________  _____________________________ 

Justeringsperson    Justeringsperson 

Sofia Nordin    Martina Pettersson   

 

 

  


