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§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Matilda Wallmon öppnar mötet kl.17.15. Mötet kommer hållas på svenska
men löpande översättas till engelska.
§ 2 Val av mötessekreterare
Emili Börjesson väljs enhälligt till mötessekreterare.
§ 3 Val av två justerare tillika rösträknare
Emma Backman och Viktoria Tössberg väljs enhälligt till justerare tillika rösträknare.
§ 4 Val av mötesordförande
Eva Thalén väljs enhälligt till mötesordförande.
Vid jämna röstningar avgör ordföranden vilken röst som väger tyngst. Är man
missnöjd med beslutet kan man åberopa ”votering”, då tillämpas handuppräckning.
§ 5 Fråga om årsmötets korrekta utlysande
Matilda Wallmon redogör för hur mötet sammankallades enligt stadgarna. Kallelse
har gått ut via mail till medlemmar, på Facebook, på hemsidan och genom att
affischera med posters runt om på Universitetet. Årsmötet har utlysts korrekt och får
mandat.
§ 6 Behandling av inkomna motioner och propositioner
Styrelsens propositioner gås igenom:
1.En proposition angående namnbyte från Filosofiska Fakulteternas Studentkår till
Göta Studentkår röstades igenom förra årsmötet och bifalls även under detta årsmöte.
Det ska nu stå ”Föreningen har sitt säte vid Göteborgs Universitet, Sverige, och är
medlem i Göta Studentkår”. Styrelsens proposition bifalls enhälligt av årsmötet.
2.Proposition behandlar möjligheten till gratis medlemskap för högstadie- och
gymnasieungdomar. Detta har att göra med föreningens vilja att kunna klassificeras
som en ungdomsorganisation. För att medlemskap ska bekräftas juridiskt utan
faktiskt betalning krävs en omformulering av paragraf 4.1. Det föreslås att paragraf
4.1. ska formuleras som följer: ”4.1. Medlemskap erhålls av envar som stödjer
föreningens stadgar och som uppfyller årsmötets fastställda krav på medlemskap”
Årsmötet bifaller förslaget.
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3.Styrelsen avslår det förslag som lyftes under förra året angående valberedningens
arbete och behovet av specifika deadlines. Styrelsen anser att valberedningen måste
kunna arbeta flexibelt vad gäller datum.
§ 7 Fastställande av medlemsavgift
En proposition från styrelsen lyfts. Under 2012 har styrelsen förstått att UF Göteborg
inte kommer få Ungdomsstyrelsens stadsbidrag. Ett extra årsmöte sattes in på grund
av detta där det beslutades att högstadie - och gymnasieelever kan erhålla gratis
medlemskap. Styrelsen yrkar på att medlemsavgiften ska fastställas så som den
fastställdes under det extrainsatta årsmötet, d.v.s. 50 kr för två terminer men gratis
för högstadie - och gymnasieelever. Styrelsens förslag bifalls.
§ 8 Verksamhetsberättelse för Utrikespolitiska Föreningen Göteborg 2012, samt
bokslut och revision
Styrelsen presenterar verksamhetsberättelse och bokslut. Berättelsen inkluderar
utmaningar, höjdpunkter, nyheter, betydande händelser under året, samt
rapporter från Programsektionen, Evenemang, PR och Utblick. UF Göteborg hade vid
årets slut 467 medlemmar.
Kassören behandlar den ekonomiska redovisning och bokslut för 2012. Det
preliminära resultatet visar - 18173.13 kr. Då den ekonomiska revisorn påpekar att
den ekonomiska redovisningen inte är korrekt krävs en omräkning. Detta påverkar
frågan om ansvarsfrihet.
Verksamhetsrevisorerna har granskat styrelsens arbete utifrån stadgarna och
verksamhetsplan. Revisorerna rekommenderar att nästa styrelse ska få skriftligt
dokumenterat vad det innebär att UF Göteborg enligt stadgarna är medlem i Göta
Studentkår. De rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen för verksamhetsåret
2012 ansvarsfrihet och med tanke på den ekonomiska situationen att ”Ansvarsfrihet
träder in när den ekonomiska revisorn godkänner bokföringen och rekommenderar
ansvarsfrihet.”
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Årsmötet beviljar ansvarsfrihet när den auktoriserade revisorn beviljar bokföringen
för 2012.
§ 10 Verksamhetsplan för Utrikespolitiska Föreningen Göteborg 2013
Matilda Wallmon går igenom verksamhetsplan för UF Göteborg 2013, enligt till
årsmötet bifogat dokument. Föreningen bör beakta den förändrade ekonomiska
situationen när budget planeras. Nya bidrag bör sökas och den förändrade
ekonomiska situationen bör inte drabba kärnverksamheten. Styrelsen bör ha en
strategi för att rekrytera yngre medlemmar.
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Ett tillägg yrkas till andra stycket i verksamhetsplanen. Årsmötet bifaller förslaget
som rör evenemangssektionens aktiviteter. Det ska nu stå: ”Föreningen ska
regelbundet arrangera föreläsningar, seminarier och debatter. Föreningen ska även
sträva efter att i möjligaste mån arrangera filmvisningar och resor. ”
Styrelsens verksamhetsplan med tillägget bifalls av årsmötet.
§ 11 Val av ny styrelse, revisor och valberedning för kommande verksamhetsår
Klara Sommerstein, Frida Andersson och Marie Steiner presenterar sitt förslag.
Visioner, erfarenheter, personlighet och tillgänglighet under hela året har prioriterats
vid val av nominering till ny styrelse. Två chefsredaktörer till Utblick nomineras
istället för en och en Webredaktör nomineras och blir röstberättigad i styrelsen.
Valberedningens förslag till styrelse 2013
Ordförande- Lovisa Möller
Vice Ordförande – Saga Khaghani
Kassör – Carl Magnus Fürst
Sekreterare – Marielle Edström
Programansvariga – Elina Härmä & Tove Thunander
Evenemangsansvariga – Anna-Karin Larsson & Adam Josefsson
Webredaktör – Filip Svensson
Chefredaktörer Utblick - Jennie S. Lindberg & Jonas Eriksson
PR ansvariga- Elin Ahlberg & Julia Lindholm
Inga motkandidater presenterar sig. Förslaget bifalls enhetligt av årsmötet.
Övriga förtroendeposter 2013
Ekonomisk revisor: Anne Engström
Verksamhetsrevisorer: Emma Backman (sammankallande) och Emili Börjesson
Valberedning: Matilda Wallmon (sammankallande), Emili Börjesson, Emma Backman
Förslagen bifalls av årsmötet.
§ 12 Övriga frågor
Fråga uppkommer från Ermelinda Kanushi angående internationella studenters roll i
UF Göteborg. En internationell studentrepresentant kan vara av intresse för att skapa
en strategi där man rekryterar internationella studenter. Diskussion uppkommer om
huruvida denna representant ska ha en plats i styrelsen eller inte samt vem som ska ta
detta ansvar. Förslaget som antas är "Den nya styrelsen ska välja en representant till
arbetet med rekrytering av internationella studenter. Styrelsen utformar även arbetet
för den valda personen i fråga.".
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§13 Lovisa Möller avslutar mötet

---------------------------------------------------------------------Mötesordförande, Eva Thalén

-----------------------------------------------------------------------Mötessekreterare, Emili Börjesson

------------------------------------------------------------------------Justerare, Emma Backman

-------------------------------------------------------------------------Justerare, Viktoria Tössberg
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