


1. Mötets öppnande 
Opening of the Annual Meeting 

Ordförande Sara Varghaei öppnade mötet kl 17.20. 

2. Val av sekreterare för årsmötet 
Election of Secretary for the Annual Meeting 

Mötet beslutade 
att välja Kevin Shakir till sekreterare för årsmötet. 

3. Val av två justerare, tillika rösträknare 
Election of two adjusters, also serving as vote counters 

att välja Jennifer Kleinwechter och Lanja Rashid till protokolljusterare tillika 
rösträknare. 

4. Val av mötesordförande 
Election of Chair for the Annual Meeting 

att välja Felicia Robertsson till mötesordförande. 

Härefter gick Felicia Robertsson igenom hur mötet skulle genomföras. 
  

5. Fråga om årsmötets korrekta utlysande 
Question of the annual meeting’s proper proclamation 

Ordförande Sara Varghaei berättade att kallelsen har gjorts i enlighet med stadgan. 

Mötet beslutade 
att godkänna kallelseförfarandet. 

6. Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter 
Establishment of electoral register and control of any powers of attorney 

Ingen medlem hade inkommit med fullmakt i förväg. 

Mötet beslutade 
att fastställa röstlängden till 18 medlemmar, se bilaga 1. 

Fyra mötesdeltagare var inte röstberättigade, bland annat med anledning av att 
medlemskap hade löpt ut. 

7. Behandling av inkomna motioner och propositioner 
Processing of received motions and proposals  



Inga motioner inkom till mötet. Styrelsen förde fram 10 propositioner, se bilaga 2. 
Ordförande Sara Varghaei presenterade propositionerna 1-9. Efter presentationerna gick 
mötet till beslut. Proposition, som handlade om stadgeförändringar, 1-9, togs i klump. 

Styrelsen yrkade 
att bifalla proposition 1, rörande ersättning av stadgepunkt §1.2 

Styrelsen yrkade 
att bifalla proposition 2, rörande införande om föreningens värdegrund i stadgepunkt 
§2.3. 

Styrelsen yrkade 
att bifalla proposition 3, rörande tillägg i stadgepunkt §2.4. 

Styrelsen yrkade 
att bifalla proposition 4, rörande ersättande i stadgepunkt §5.1. 

Styrelsen yrkade 
att bifalla proposition 5, rörande ersättande i stadgepunkt §5.2. 

Styrelsen yrkade 
att bifalla proposition 6, rörande ersättande i stadgepunkt §6.1. 

Styrelsen yrkade 
att bifalla proposition 7, rörande ersättande i stadgepunkt §8.7. 

Styrelsen yrkade 
att bifalla proposition 8, rörande införande av formulering i stadgepunkt §8.8. 

Styrelsen yrkade 
att bifalla proposition 9, rörande ersättande i stadgepunkt §12.3. 

Mötet beslutade 
att bifalla styrelsens samtliga yrkanden, se proposition 1-9.  

Därefter presenterade Carl Larsson proposition 10. Därefter gick mötet till beslut. 

Styrelsen yrkade 
att bifalla propositionen rörande medlemsavgift, se proposition 10. 

Mötet beslutade 
att bifalla propositionen rörande medlemsavgift, se proposition 10. 

8. Behandling av verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, bokslut och revision 
Processing of operational plan, annual report, financial statements and audit 

Ordförande Sara Varghaei tillsammans med styrelseledamöter presenterade 
verksamhetsberättelsen. 



Mötet beslutade 
att ajournera mötet kl. 18.15. 
Mötet återupptogs kl. 18.35. 

Verksamhetsplanen, bokslut och revision presenterades Sara Varghaei och Carl Larsson. 
Därefter gick mötet till beslut, där samtliga dokument beslutades om i klump, se bilaga 
4, 5, 6. 

Styrelsen yrkade 
att bifalla verksamhetsplanen för 2016, bokslutet och revisionsberättelsen 

Mötet beslutade 
att bifalla verksamhetsplanen för 2016, bokslutet och revisionsberättelsen 

Mötet beslutade 
att tillåta styrelsen göra redaktionella förändringar i samtliga dokument som antogs i 
punkten. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse 
Question of freedom from liability of the resigning Board 

Inför mötet hade den auktoriserade revisorn Anne Engström inkommit med ett utlåtande 
rörande ekonomin i vilket hon föreslagit mötet att ge avgående styrelse ansvarsfrihet. 
Vid mötet närvarade verksamhetsrevisor Anna-Karin Larsson (verksamhetsrevisor Oskar 
Tinnerholm var inte närvarande) och berättade hur hon genomfört revisionen och höll 
med den ekonomiska revisorns rekommendation rörande ansvarsfrihet.  

Mötet beslutade 
att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-2016.  

10. Val av ny styrelse, revisor och valberedning  
Election of new board, auditors and election committee 

Valberedningen har under året bestått av Adam Josefsson, Lanja Rashid, Natalie 
Hafdelin och Anna Eken. Lanja Rashid och Anna Eken var närvarade vid mötet och 
föredrog hur valberedningen resonerat vid nomineringarna. 

Nomineringarna lydde: 
Ordförande: Oleksandra (Sasha) Kryshtapovych 
Vice ordförande: Anna Gavrilova 
Sekreterare: Nicolina Nilsson 
Kassör: Vakant 
Föreläsning: Dijana Mujdzic, Jusup Aslakhanov, Hanna Nilsson 
Evenemang: Hanna Jageklint, Peeter Boldt-Christmas 
PR: Luisa Rosca, Liza Olsson 
MUN: Sofie Skovshoved, Marcus Plahusch 
Utblick: Mikael Hemlin, Sara Lindström 



Radio Utblick: Samuel Horgby  
Valberedningen: Sara Varghaei, Johan Blomqvist, Aisa Coric, Karin Unde 
Verksamhetsrevisor: Carl Larsson 
Auktoriserad revisor: Anne Engström 

Efter valberedningens presentation gick mötet till beslut. 

Mötet beslutade 
att bifalla valberedningens förslag vilket innebär: 
att välja Oleksandra (Sasha) Kryshtapovych till ordförande. 
att välja Anna Gavrilova till vice ordförande. 
att välja Nicolina Nilsson till sekreterare. 
att välja Dijana Mujdzic, Jusup Aslakhanov och Hanna Nilsson ansvariga för lecture.  
att välja Hanna Jagklint och Peeter Boldt-Christmas snvariga för event. 
att välja Luisa Rosca och Liza Olsson ansvariga för PR. 
att välja Sofie Skovshoved och Marcus Plahusch ansvariga för MUN. 
att välja Mikael Hemlin och Sara Lindström ansvariga för Utblick Magazine. 
att välja Samuel Horgby ansvariga för Utblick Radio. 
att välja Sara Varghaei, Johan Blomqvist, Aisa Coric och Karin Unde till 
valberedningen. 
att välja Carl Larsson till verksamhetsrevisor. 
att välja Anne Engström. 

Kassör tillsattes inte under mötet. Under år 2013 hamnade föreningen i liknande 
situation, där kassör saknades i flera månader, vilket sköttes väl. Enligt stadgarna bör en 
kassör alltid vara tillsatt. 

Joosts Aernoudts yrkade 
att ge den nyvalda styrelsen mandat att tillsätta en ny kassör (treasurer) fyra veckor från 
årsmötets avslut, den 8 mars. Finnes inte en kassör ska ett extra årsmöte hållas.  
Om styrelsen finner en ny kassör ska detta annonseras via föreningens externa 
kommunikationskanaler. Medan kassör eftersökes ska Carl Larsson betala föreningens 
fakturor medan den nytillsatta styrelsen ska dela på resten av kassörens ansvarsområden. 

Mötet beslutade 
att bifalla Joost Aernoudts yrkande. 

11. Övriga frågor 
Other issues 

Inga övriga frågor fanns.  

12. Mötets avslutande 
Closure of the meeting 

Mötet avslutades kl. 20.14 av nyvalda ordförande Oleksandra (Sasha) Kryshtapovych.


