
 
Dagordning årsmöte 15 maj 2017 

 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande hälsar alla välkomna, går igenom mötesteknik och förklarar mötet öppnat klockan 
16.21.  
 
§ 2 Fastställande av närvaro och röstlängd inför mötet  
Föreningsstämman beslutar att fastställa röstlängden till 73 personer.  
Föreningsstämman beslutar att justera röstlängden löpande.  
 
§ 3 Godkännande av mötets behöriga utlysande  
Kallelse till årsmötet gick ut till samtliga medlemmar via mail den 24e mars, circa åtta veckor 
innan dagen för mötet. Mötet annonserades även via Facebook, Instagram, affischer, 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 Paula Blidberg till mötesordförande samt sittande 
sekreterare Cecilia Ek till mötessekreterare.  
 
§ 6 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare  
Årsmötet beslutar att välja Hanna Larsson  och Martina Pettersson till justeringspersoner tillika 
rösträknare.  
 



§ 7 Halvårsrapport för innevarande termin  
Samtliga styrelsemedlemmar går igenom sina halvårsrapporter, se “Handlingar Årsmöte VT17”. 
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 2016 till handlingarna. 
 
§ 9 Fastställande av föreningens resultat och balansräkningar  
Ekonomiansvarig går igenom föreningens resultat och balansräkningar. Årsmötet beslutar att 
godkänna resultat- och balansräkning för 2016. 
 
§ 10 Revisionsberättelse 
Ekonomiansvarig redögör för Dynmaicus revisors revisionsberättelse. Årsmötet beslutar att 
lägga revisionsberättelsen 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 2016 
 
§ 12 Behandling av proposition 2017:1 
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att ändra stadgarna och ge styrelsen tillåtelse att 
revidera budgeten vid behov. Ordförande besvarar frågor angående propositionen.  
 
Årsmötet beslutar att godkänna ändringen av föreningens stadgar. 
 
 
Årsmötet ajourneras klockan 17.00  
 
Mötet återupptas klockan 17.20 
 
Årsmötet beslutar att justera röstlängden till 75 personer.  
 
 
§ 13 Val av föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande  
Huvudkandidaten är Rebecca Revin.  
Mandatperiod om 1 år, 1/7-2017 – 30/6-2018. Kandidaten presenterar sig för årsmötet och svarar 
på årsmötets frågor.  
 



Årsmötet beslutar att välja Rebecca Revin till ordförande för perioden 1/7-2017 – 30/6-2018.  
 
§ 14 Val av vice ordförande, marknadsföringssamordnare, utbildningssamordnare samt 
PVD-projektledare 
 
Vice ordförande 
Huvudkandidater är Alice Andersson och Sandra Alfredsson. 
Övrig kandidat är Sofie Thor Gustafsson. 
Mandatperiod om 1 år, 1/7-2017 – 30/6-2018. Kandidaterna presenterar sig för årsmötet och 
svarar på årsmötets frågor.  
 
Årsmötet beslutar att välja Alice Andersson  till Vice ordförande för perioden 1/7-2017 – 
30/6-2018. 
 
 
Marknadsföringssamordnare 
Huvudkandidat är Lovisa Boestad Schön. 
Mandatperiod om 1 år 1/7-2017 – 30/6-2018. Kandidaten presenterar sig för årsmötet och svarar 
på årsmötets frågor. 
 
Årsmötet beslutar att välja Lovisa Boestad Schön till marknadsföringssamordnare för perioden 
1/7-2017 – 30/6-2018. 
 
Utbildningssamordnare 
Huvudkandidat är Emelie Lindbom. 
Mandatperiod om 1 år 1/7-2017 - 30/6-2018. Kandidaten presenterar sig för årsmötet och svarar 
på årsmötets frågor. 
 
Årsmötet beslutar att välja Emelie Lindbom till utbildningssamordnare för perioden 1/7-2017 – 
30/6-2018. 
 
PVD-projektledare 
Huvudkandidat är Gabriel Ohlström Flygare. 
Mandatperiod om 1 år 1/7 -2017 - 30/6-2018. Kandidaten presenterar sig för årsmötet och svarar 
på årsmötets frågor. 
 
Årsmötet beslutar att välja Gabriel Ohlström Flygare till projektledare för PVD för perioden 
1/7-2017 – 30/6-2018. 
 



§ 15 Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år  
Ordförande föreslår att bordlägga valet av suppleant till föreningsstämman. 
 
Årsmötet beslutar att välja Tobias Berglund till föreningens revisor för mandatperioden 1/7-2017 
– 30/6-2018 samt att bordlägga valet av suppleant till föreningsstämman. 
 
§ 16 Val av valberedning för en tid av ett år  
Huvudkandidat är Elin Danielsson, Ida Bergström, Amanda Sörskog.  
Kandidaterna presenterar sig för årsmötet och svarar på årsmötets frågor.  
 
Årsmötet beslutar att välja Elin Danielsson, Ida Bergström, Amanda Sörskog  till valberedningen 
för perioden 1/7-2017 – 30/6-2018. 
 
§ 17 Behandling av motioner som inlämnats till styrelsen senast 30 dagar innan mötet.  
Inga motioner har inlämnats.  
 
§ 18 Fastställande av firmatecknare  
Årsmötet beslutar att bevilja Rebecca Revin teckningsrätt till föreningens samtliga konton för 
perioden 1/7-2017 – 30/6-2018. 
 
§ 19 Utnämning av hedersmedlem  
Dynamicus sittande styrelse nominerar Annica Eriksson, studievägledare för 
personalvetarprogrammet, till hedersmedlem. 
 
Årsmötet beslutar att utse Annica Eriksson till hedersmedlem. 
 
§ 20 Övriga frågor  
Inga övriga frågor. Årsmötet beslutar att lägga de övriga frågorna till handlingarna.  
 
§ 21 Ordet är fritt  
Samira Kraft undrar hur det känns att avgå för de avgående styrelsemedlemmarna. 
 
Ordförande riktar ett stort grattis till de nyinvalda styrelsemedlemmarna. 
 
§ 22 Mötets avslutande 
Mötesordförande förklarar årsmötet avslutat kl. 18.35 
 
 
____________________________ ______________________________ 



Mötesordförande Paula Blidberg Mötessekreterare Cecilia Ek  
 
 
 
__________________________ _______________________________ 
Justeringsperson Hanna Larsson Justeringsperson Martina Pettersson 


