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The Society of International Affairs in Gothenburg

Protokoll
Årsmöte 2012‐01‐23
Tid: 16:00
Plats: Sal 204, Annedalsseminariet, Göteborg
Närvarande
Ivana Bliznac
Torbjörn Johansson, mötessekreterare
Frida Vernersdotter, mötesordförande
Emma Backman
Dennis Halvordsson
Carl‐Magnus Träff
Matilda Wallmon
Josefin Carlsson
Viktoria Tössberg
Camilla Schieche (ej röstberättigad)
Lovisa Möller
Josefin Mardi
Richard Rosander
Tiina Puurula
Julia Lindholm
Saga Khaghani
Anne Engström
Nejin Vedad (ej röstberättigad)
Anna Reumert
Daniel Bäckman
Marie Steiner
Otto Widmark
Niklas Martinsson, valberedning
§ 1 Mötet öppnas
Mötet öppnas av Ivana Bliznac kl 16.15.
§ 2 Val av mötessekreterare
Årsmötet väljer enhälligt Torbjörn Johansson till mötessekreterare.
§ 3 Val av två justerare tillika rösträknare
Årsmötet väljer enhälligt Josefin Carlsson och Marie Steiner till justerare tillika
rösträknare.
§ 4 Val av mötesordförande
Årsmötet väljer enhälligt Frida Vernersdotter till mötesordförande.
§ 5 Fastställande av dagordning och mötesordning
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Frida Vernersdotter går kort igenom mötesordning. Mötesordning fanns bifogad som
bilaga till årsmötets övriga handlingar.
Årsmötet godkänner mötesordning och dagordning.
§ 6 Fråga om årsmötets korrekta utlysande
Enligt föreningens stadgar § 6.2 skall kallelse till årsmöte utgå till medlemmar och till
revisor fyra (4) veckor före mötesdagen.
Årsmötet utlystes genom medlemsutskick och information via mail, Facebook och
hemsidan, samt affischering den ??, alltså i enlighet med stadgarna.
§ 7 Upprättande av röstlängd samt kontroll av eventuella fullmakter
Enligt föreningens stadgar § 6.2 räknas som medlem den person som erlagt
medlemsavgift senast fem (5) veckor före utsatt datum. Enligt § 6.3 berättigar
medlemskap till en (1) röst.
Josefin Carlsson samlar in röstlängd. Inga fullmakter har kommit in. Röstlängd
fastställs till 20 personer av årsmötet.
§ 8 Behandling av inkomna motioner och propositioner
Inga motioner inkom till styrelsen.
Proposition 1 behandlas angående stadgeändring. I förenigens stadgar så föreslås en
ändring av paragraf 3 till ”Föreningen har sitt säte vid Göteborgs Universitet, Sverige,
och är medlem i Göta Studentkår”. Förändringen föreslås på grund av den ändrade
strukturen av Göta Studentkår för att förnya stadgarna i linje med studentkårens.
Proposition 1 antas enhälligt av årsmötet.
§ 9 Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen föreslår i bilaga 2 att medlemsavgiften ska fastställas till 50 kr. Årsmötet
fastställer i enlighet med stadga medlemsavgift för två terminer till 50 kr.
§ 10 Verksamhetsberättelse för Utrikespolitiska Föreningen Göteborg 2011,
samt bokslut och revision
Frida Vernersdotter föreslår att verksamhetsberättelse, bokslut, och revision
behandlas samlat.
Josefin Carlsson, programsektionen, behandlar verksamhetsberättelsen. Berättelsen
inkluderar utmaningar, höjdpunkter, och betydande händelser under året, samt
rapporter från de olika separata sektionerna.
Torbjörn Johansson, kassör, behandlar de ekonomiska bitarna av året, samt går
igenom bokslut och resultaträkning för 2011.
Anne Engström, ekonomisk revisor, avger revisorsberättelse och rekommenderar att
den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Niklas Martinsson, verksamhetsrevisor, avger revisorsberättelse och rekommenderar
att den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Verksamhetsrevisorerna bifogar
dock till handlingarna en upplysning angående en problematisk situation med Göta
Studentkår och obligatorisk medlemskap i en studentkår. Denna upplysning är en del
av verksamhetsrevisorernas revisorsberättelse.
Årsmötet godkänner enhälligt verksamhetsberättelse och bokslut för 2011.
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§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Årsmötet beviljar enhälligt ansvarsfrihet för avgående styrelse.
§ 12 Verksamhetsplan för Utrikespolitiska Föreningen Göteborg 2012
Ivana Bliznac går igenom verksamhetsplan för UF Göteborg 2012, enligt till årsmötet
bifogat dokument. Årsmötet accepterar enhälligt den lagda verksamhetsplanen för
2012.
§ 13 Val av ny styrelse, revisor och valberedning för kommande verksamhetsår
Niklas Martinsson går igenom valberedningens arbete. De påbörjade processen i
november och begärde in både CV och personligt brev. Niklas går igenom de krav och
meriter som har vägts tyngst i deras arbete.
Valberedningen går igenom de poster och de kandidater som de har valt att föreslå.
Valberedningen föreslår en ordförande, en sekreterare tillika vice ordförande, en till
vice ordförande, en kassör, två programansvariga, två evenemangsansvariga, två PR‐
ansvariga, samt två representanter för Utblick.
Frågor uppstår angående behovet av två poster för Utblick samt två vice ordförande,
Niklas går igenom deras resonemang kring detta, vilket beror på en oklarhet kring
flera föreslaga styrelsemedlemmars vistelseort under höst och vår, samt att den
föreslagna strukturen ska säkerställa att det under hela årets gång finns folk som kan
ansvara för de olika ansvarsuppgifterna.
Fråga uppkommer även om en av kandidaternas medlemskap och vad detta innebär
för valbarhet. Efter en genomgång framkommer det att denne (Daniel Bäckman) inte
är valbar vid årsmötets datum.
Ordförande låter de föreslagna kandidaterna presenterar sig. Inga motkandidater
anmäler sig.
Ordförande föreslår att årsmötet ska besluta om den föreslaga strukturen av
styrelsen. Årsmötet antar den föreslagna styrelsen med undantag av den vakanta
posten. Årsmötet vakantsätter en post som styrelserepresentant för Utblick.
Årsmötet väljer följande styrelse:
Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare (presidium)
Ivana Bliznac väljs till ordförande, Dennis Halvordssson tillsätts som sekreterare
samt vice ordförande, Matilda Wallmon som vice ordförande, och Tiina Puurula
som kassör.
Styrelse (övriga)
Programansvariga: CarlMagnus Träff, Viktoria Tössberg
Evenemangsansvariga: Emma Backman, Josefin Mardi
PRansvariga: Saga Khaghani, Julia Lindholm
Representanter för Utblick: Anna Reumert, vakant
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Årsmötet uppdrar även den tillträdande styrelsen att tillsätta den vakanta posten som
styrelserepresentant. Årsmötet rekommenderar den tillträdande styrelsen att tillsätta
posten med Daniel Bäckman.
Valberedning presenterar även förslag för revisorer och valberedning. Dessa poster
antas enligt följande struktur:
Revisor (ekonomisk och verksamhets‐)
Ekonomisk revisor: Anne Engström
Verksamhetsrevisorer: Marie Steiner, Klara Sommerstein
Valberedning
Marie Steiner, Klara Sommerstein (sammankallande)
§ 14 Övriga frågor
Fråga uppkommer från person Otto Widmark om valberednings presentation av deras
förslag, och när och hur dessa ska presenteras inför årsmötet. Otto Widmark anser att
det råder oklarhet kring valberedningens uppgift.
Torbjörn Johansson lyfter frågan om att föreslå den tillträdande styrelsen uppgiften
att utreda frågan. Förslaget är som följande:
Att: Årsmötet rekommenderar styrelsen att utreda och utvärdera frågan om hur och när
valberedningens ska presentera sitt förslag inför årsmötet, samt att eventuellt föreslå en
stadgeändring inför kommande årsmöte.
Förslaget antas enhälligt av årsmötet, och det står tillträdande styrelse till buds att
utreda och föreslå en stadgeändring som reglerar valberedningens uppgifter inför
kommande årsmöte.
§15 Mötet avslutas
Ordförande Frida Vernersdotter avslutar mötet kl 18.05.

..………………………………..
Mötesordförande, Frida Vernersdotter
…………………………………
Mötessekreterare, Torbjörn Johansson
…………………………………….
Justerare, Josefin Carlsson
…………………….
Justerare, Marie Steiner
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