Utrikespolitiska Föreningen Göteborg
The Society of International Affairs in Gothenburg

Protokoll
Årsmöte 2011-02-02
Tid: 17.00-20.00
Sal 204 på Annedalsseminariet, Campus Linné, Göteborg
Närvarande
Eva Thalén, mötesordförande
Niclas Martinsson, ordförande
Klara Sommerstein
Frida Andersson, mötessekreterare
Fredrik Lindgren, kassör
Karolina Riedel, justerare, tillika rösträknare
Daniel Svanlund
Susanna Forssblad, valberedning och justerare tillika rösträknare
Oskar Berglund, valberedning
Dejana Cecez
Ivana Bliznac
Torbjörn Johansson
Matilda Wallmon
Josefin Carlsson
Marie Steiner
Ulrika Rönmark
Filip Henriksson
Pontus Lundqvist
Sigrid Dalberg- Krajewski
Frida Vernersdotter (till kl 18.20)
Diana Mujdzic (från kl 17.20)

§ 1 Mötet öppnas
Niclas Martinsson förklarade Utrikespolitiska Föreningen Göteborgs årsmöte öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med korrigering att ny punkt 7,5 blir fastställande av mötesordning.
§ 3 Val av mötessekreterare
Niclas Martinsson föreslog Frida Andersson till mötessekreterare. Årsmötet beslutade enligt hans
förlag.
§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare
Susanna Forssblad föreslog sig själv och Karolina Riedel föreslog också sig själv till justerare tillika
rösträknare. Årsmötet beslutade enligt deras förslag.
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§ 5 Val av mötesordförande
Niclas Martinsson föreslog Eva Thalén till mötesordförande. Årsmötet beslutade enligt hans förlag.
§ 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 Facebook och hemsidan, samt
affischering den 2 januari, alltså i enlighet med stadgarna.
Stadgarna anger inte något minimiantal för hur många personer som måste medverka på årsmötet för
att det skall vara behörigt.
Årsmötet godkände styrelsens redogörelse för årsmötets korrekta utlysande.
§ 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. På grund av
uteblivande medlemskap uppfyllde varken Karolina Riedel eller Sigrid Dalberg-Krajewski villkoren
för rösträtt.
Upprättande av röstlängd skedde genom att sekreteraren noterade alla röstberättigades namn. Inga
fullmakter fanns.
§ 7,5 Fastställande av mötesordning
Mötesordföranden fick förtroende av Niclas Martinsson att gå igenom den föreslagna
mötesordningen.
Årsmötet fastslog den föreslagna mötesordningen.
§ 8 Behandling av inkomna motioner och propositioner
Inga propositioner hade inkommit. Det förelåg dock en motion till årsmötet.
Motionen rörde ersättning för telefonkostnader och lämnades in av Klara Sommerstein. Motionen
uppfyller kravet i föreningens stadgar § 6.7.1, att motioner till årsmötet skall ha inkommit fjorton
(14) dagar före mötesdagen.
Klara Sommerstein redogjorde inför årsmötet för motionens innehåll. Motionen innebar att
ledamöter i styrelsen vid verksamhetsårets slut bör ersättas för telefonkostnader till följd av arbete i
föreningen i form av en schablonsumma om femhundra (500) kronor.
Torbjörn Johansson föreslog att ”vid skriftlig ansökan” borde tilläggas i motionen och Fredrik
Lindgren instämde i att det kan vara en bra lösning. Niclas Martinsson kommenterade att det ryms
inom skrivelsen att det kan lösas med en blankett.
Efter en kortare diskussion föreslog ordförande att årsmötet skulle rösta om motionen som helhet
med den nya tillskrivelsen. Tillägget formuleras gemensamt till ”ersättningen utbetalas enligt
skriftlig begäran” och kommer att läggas till som punkt tre i motionen i form av en att. sats efter
förslag från Fredrik Lindgren. Årsmötet beslutade att anta motionen med tillägg.
Eva Thalén väcker en fråga angående motioner som legat uppe på hemsidan och Niclas Martinsson
förklarar personen som väckt motionerna inte är medlem i föreningen och att de av den anledningen
inte kommer att tas upp.
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§ 9 Fastställande av medlemsavgift
Fredrik Lindgren redogjorde för vad föreningens medlemsavgift är i dagsläget och föreslog att den
ska ligga kvar på 50 kronor.
Årsmötet röstade i enlighet med förslaget.
§ 10 Verksamhetsberättelse för Utrikespolitiska Föreningen Göteborg 2010
Niclas Martinsson presenterade föreningens föreslagna verksamhetsberättelse. Medlemskapet har i
det närmaste fördubblats under det gångna året. Föreningen har hållit kvar vid kärnverksamheten.
Diskussion följde rörande hur föreningen marknadsfört sig på Handelshögskolan och i vilken
utsträckning föreläsningar på engelska förekommit.
Fredrik Lingren förklarade att det presenterade dokumentet är något korrigerat från det som skickats
ut via mail till medlemmarna innan årsmötet. Han presenterade vidare bokslut och revision.
Ekonomin har stärkts under det gångna året. De olika bidragsgivarna, stipendierna,
verksamhetsstödet och medlemsavgifterna gicks igenom. Fredrik Lindgren redogjorde för att
punkten ”verksamhetsberättelse” kommer behöva bytas ut. De nya uppgifterna skall Fredrik
Lindgren skicka till Niclas Martinsson som får i uppdrag att lägga in dem i dokumentet.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för Utrikespolitiska föreningen Göteborg 2010.
§ 11 Bokslut och revision
Fredrik Lindgren presenterade föreningens externe revisor Anne Engströms (som inte kunde
medverka vid årsmötet) revisionsberättelse, där hon godkänner bokslutet och bokföringen.
Årsmötet godkände bokslut och revision.
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Mötesordföranden klargör att revisorn i sin revisionsberättelse har föreslagit att årsmötet ska bevilja
den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
Niclas Martinsson höll som avgående ordförande i föreningen ett avskedstal.
§ 13 Verksamhetsplan för Utrikespolitiska Föreningen Göteborg 2011
Niclas Martinsson redogjorde för innehållet i dokumentet och påpekade att det är en kodifiering av
redan existerande verksamhet.
Karolina Riedel ställde frågan om vad som händer om den tillträdande styrelsen inte följer
verksamhetsplanen och Niclas Martinsson svarade att det då är upp till kommande årsmöte att
besluta i den frågan.
Årsmötet antog den föreslagna verksamhetsplanen.
§ 14 Val av ny styrelse, revisor och valberedning för kommande verksamhetsår
Valberedningen presenterade sitt förslag på vilka poster som ska tillsättas på årsmötet. Ordförande,
kassör och sekreterare skall enligt föreningens stadgar § 8.1 återfinnas i styrelsen. Valberedningen
föreslog också posterna:
* En vice ordförande
* Två programansvariga
* Två evenemangsansvariga
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* Två PR-ansvariga
* En redaktör för Utblick
* En UFS-representant
* Två verksamhetsrevisorer tillades också av valberedningen som förslag på grund av att det kan
finnas ett större behov av det i framtiden. Verksamhetsrevisorerna är dock inte en del av styrelsen.
Deras uppgift skall vara att granska och upprätta rapport om hur styrelsen följer stadgarna.
Det inkom till mötet ett yrkande om tillägg av posten webbredaktör och valberedningen ansåg att
behov finns av att lägga till denna post.
Eva Thalén förtydligande att det rör sig om tretton (13) poster i styrelsen. Årsmötet biföll
valberedningens förslag på de 13 styrelseposterna.
Valberedningen presenterade sitt förslag på ny styrelse 2011.
Val av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare
Klara Sommerstein (ordförande), Frida Andersson (vice ordförande), Torbjörn Johansson (kassör)
och Ivana Bliznac (sekreterare) valdes enhälligt.
Val av två programansvariga
Valberedningen hade föreslagit Lisa Curman, som dragit tillbaka sin kandidatur, samt Josefin
Carlsson. Filip Henriksson och Matilda Wallmon kandiderade båda till programposten.
Oskar Berglund ställde frågan om Filip Henriksson kunde kandidera till posten evenemangsansvarig
om han inte blev vald till posten programansvarig. Eva Thalén svarade att det är möjligt och att detta
även gällde motkandidaten Matilda Wallmon.
Filip Henriksson ställde frågan om vilka som får rösta på vilka och om man får rösta på sig själv.
Eva Thalén svarade att alla på årsmötet med rösträtt får rösta på vem dem vill, inklusive sig själva.
Årsmötet beslutade om sluten diskussion och sluten omröstning. Efter att kandidaterna Matilda
Wallmon, Filip Henriksson och Josefin Carlsson lämnar rummet lades olika argument fram för olika
kandidaterna.
Eva Thalén meddelade att den slutna omröstningen resulterat i att Josefin Carlsson och Matilda
Wallmon valts till programansvariga.
Val av två evenemangsansvariga
Marie Steiner och Filip Henriksson valdes enhälligt in i styrelsen som evenemangsansvariga.
Val av två PR-ansvariga
Dijana Cecez valdes enhälligt in i styrelsen som PR-ansvarig.
Eva Thalén klargjorde att Sigrid Dalberg-Krajewski, av valberedningen föreslagen kandidat till
posten PR-ansvarig, inte kunde bli invald i styrelsen på årsmötet på grund av uteblivet medlemskap
samt rösträtt på mötet. Ett yrkande inkom från Fredrik Lindgren om att årsmötet ska besluta om att
behålla posten PR-ansvarig vakant och att årsmötet ska besluta att styrelsen har tillåtelse att vid ett
senare tillfälle tillsätta posten då postens ende kandidat tillika valberedningens förslag Sigrid
Dalberg-Krajewski vid årsmötet saknade medlemskap och därför rätten att bli invald i styrelsen.
Årsmötet beslutade enligt hans förslag.
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Val av redaktör för Utblick
Fredrik Lindgren ställde även frågan om årsmötet anser att det känns tryggt att ha My Morinder,
valberedningens förslag till omval till posten ”redaktör för Utblick”, i Stockholm? Diskussion följde.
Susanna Forssblad som tidigare chefredaktör och styrelseledamot uttalade sig i frågan och uttryckte
sitt förtroende att det kan fungera bra.
My Morinder omvaldes enhälligt.
Val av UFS-representant
Daniel Svanlund omvaldes enhälligt in i styrelsen som UFS-representant.
Val av webbredaktör
Valberedningen redogjorde för att Ulrika Rönmark inkommit med ansökan till posten webbredaktör.
Klara Sommerstein ställde frågan om webbredaktören endast rör Utblick eller hela föreningen och
Ulrika Rönmark som ansökte om posten redogjorde för att posten rör hela föreningen.
Ulrika Rönmark valdes enhälligt in i styrelsen.
Val av revisor
Anne Engström omvaldes enhälligt till revisor.
Val av valberedning och två verksamhetsrevisorer
Årsmötet röstade enhälligt ja till att föreningen skall ha två poster som verksamhetsrevisorer.
Niclas Martinsson (sammankallande) och Fredrik Lindgren utsågs enhälligt till verksamhetsrevisorer
tillika valberedning.
§ 15 Övriga frågor
Inga övriga frågor framkom till behandling.
§16 Mötet avslutas
Klara Sommerstein höll som nyvald ordförande i föreningen avslutningsvid ett kort tal och
förklarade årsmötet avslutat.
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