Årsmöte
Personalvetare i Lund
14/3-22, På AF-borgen

1§

Mötet öppnas

Kl. 17:31
2§

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande: Maja Kallin
Sekreterare: Elsa Viberg

3§

Val av justerare tillika rösträknare

Klara Grenert
4§

Årsmötets behöriga utlysande

Alla för.
5§

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.
6§

Verksamhetsberättelse och Ekonomisk redogörelse
Ordförande delger PiL:s verksamhetsberättelse. Punkter som nämns är:
• Aktiviteter
• Covid-19
• Visioner

Ekonomiansvarig presenterar den ekonomiska redogörelsen. Följande
punkter lyfts fram:
Bokslut för 2021 - föreningen har landat på vinst. Budgeten har hållit.

BR - bra ekonomiskt år. Vi har haft täckning för oväntade kostnader.
Budget för 2022 - PiL vill satsa på aktiviteter. Överskott ska gå till
utskotten. Vår ambition är att gå med nollbudget, all vinst ska
återinvesteras i föreningen. Vi beräknas gå med en vinst på 12 500 kr.

7§

Revisionsberättelse
Revisor har godkänt att allt har gått enligt stadgar.

8§

Budgetförslag 2022
Budgetförslag för 2022 godkänns.

9§

Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelse- och
utskottsmedlemmar
Styrelse
Ekonomiansvarig: Linn Sand Andersson
Kommunikationssamordnare: Victoria Azhogina
Ledamot: Anders Castelius
Karriärssamordnare:Karl Benyamin
Social Samordnare: Hanna Bergman
Beviljas ansvarsfrihet.
Utskott
Aktivitetsutskottet: Malin Karlsson
Balutskottet: Anna Wogen
Balutskottet: Annie Öberg
Balutskottet: Hanna Engblom
Mentorskapsprogrammet: Oskar Liss-Daniels
Novishutskottet: Marina Hulten
Novishutskottet: Max Jonevret
Novishutskottet: Smilla Engdahl
Näringslivsutskottet: Linnea Grosen
Utbildningsutskottet: Beatrice Florin
Valberedningen: Emma Björklund
Beviljas ansvarsfrihet.

10§ Förslag på tillägg och ändring av stadgar

§2,

2.3 Uteslutning av medlem
Ändring från:
Uteslutning av medlem kan ske om denne uppsåtligen brutit mot
föreningens stadgar eller på annat sätt uppträtt grovt illojalt mot
föreningen och dess syfte. Beslut om uteslutning fattas på
föreningsmöte eller årsmöte.
Ändring till:
Uteslutning av medlem kan ske om denne uppsåtligen brutit mot
föreningens stadgar eller på annat sätt uppträtt grovt illojalt mot
föreningen och dess syfte. Beslu t om uteslutning fattas genom ett
enhälligt styrelsebeslut.
Tillägg:
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medle mmen fått
tillfälle att yttra sig i frågan. Medlemmen ska ha möjligheten att
yttra sig i frågan under minst fjorton (14) dagar. I beslut om
uteslutning ska skälen redovisas samt anges vad den uteslutne ska
iaktta vid överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre (3) dagar
skriftligen avsändas till den uteslutne.
Syfte:
Propositionen lades fram eftersom styrelsen anser att frågan både
kan vara för känslig och opassande att ta upp på ett årsmöte eller
föreningsmöte.
Ändr ing av stadgar godkänns.

§4,

4.3 Utskotten och projektgrupperna
Ändr ing från:
Utskottens medlemmar väljs in på en mandatperiod om ett (1) år.
Föreningen eftersträvar att behålla kompetensen i utskottet genom
att ha halvårsvis överlappande mandatperioder för
utskottsmedlemmar.
Ändring till:
Utskottens medlemmar väljs in på en mandatperiod om sex (6)
månader alternativt ett (1) år. Föreningen eftersträvar att behålla
kompetensen i utskottet genom att ha halvårsvis överlappande
mandatperioder för utskottsmedlemmar.
Tillägg:
Examensutskottet undantas och har mandatperioder på ett och ett
halvt (1,5) år.
Syfte : Syftet med propositionen är att lättare och snabbare kunna
implementera poster med rullians samt att underlätta
examensut skottets arbete.

Ändring av stadgar godkänns.

11 § Styrelsens propositioner
Utökning av aktivitetsutskottet:
Utöka aktivitetsutskottet från två (2) poste r till sex (6) poster förde
lat
inom tre (3) kategorier; Fest, Evenemang och Sport. Detta för
att fler ska
ha chansen att ordn a aktiviteter inom föreningen, samt fördela
arbetsbördan med tydligare roller.
Godkänns.
Utökning av Novischutskottet:
Utöka Novischutskottets poster från tre (3) till fyra (4) poster
samt att
dessa poste r har sina egna separata ansvarsområden, likt Proje
ktgrupp
PiLA.
Godkänns.
Inval av Examensutskottet:
Ändr a Examensutskottets inval från föreningsmöte till årsmöte,
alltså att
exam ensp ostem a fylls ett halvår tidigare. Syftet med detta är att
de
invalda får assistera och se en examensceremoni innan de ska
anordna sin
egna. Då utskottens syfte är att bibehålla kompetens anser vi att
denna
förändring bidrar till att detta lyckas.
Godkänns.

12§ Förtroendevalda, för en mandattid av ett (1) år, av utly
sta
poster i styrelsen
Ekonomiansvarig: Alice Persson
Kommunikationssamordnare: Agnes Söderberg
Ledamot: Sofia N omark
Karriärssamordnare: Li Dinnetz
Social Samordnare: Eleonore Björling

13§ Förtroendevalda, för en mandattid av ett (1) år, av utly
sta
poster i utskotten
Aktivitetsutskottet: Malin Fran z
Balutskottet: Wilm a N orström
Balutskottet: Louise Andersson

Balutskottet: Julia Fröberg
Mentorskapsprogrammet: Clara Ossbom
Novishutskottet: Mariana Westin
Novishutskottet: Elias Hellman Feldt
Novishutskottet: Hanna Digman
Näringslivsutskottet: Johanna Melchert
Utbildningsutskottet: Emmy Elfvelin
Valberedningen: Anna Larsson
14§ Förtroendevalda, for en mandattid
av ett (1) år, for vakanta
poster

Aktivitetsutskottet: Maja Fling
Aktivitetsutskottet: Vakant
Aktivitetsutskottet: Andree Johansson
Aktivitetsutskottet: Anne Ibendorf
Novishutskottet: Olivia Polak
Examensutskottet: Vakant.
Examensutskottet: Vakant.
Examensutskottet: Vakant.
15§ Val av revisor for verksamhetsåret
2022

Linn Sand Andersson

16§ Behandling av från medlemmarna
lagda forslag

Inga motioner om förslag.
17§ Överlämningar

Ska ske inom 14 dagar från och med idag.
18§ Gruppkontrakt

Förhållningsregler inom föreningen. Gruppkont
rakt signeras idag.
19§ Övriga frågor

23/3 kl. 16:30 styrelsemöte. Från kl. 18 bjuds
alla föreningsaktiva in.
26/3 - kick off

20§ Avtackning för avgående styrelse- och utskotts
medlemmar
Avgående personer fick medalj och intyg.
21§ Mötet avslutas

Kl. 18: 18

4Mc

Ordfö rarVcle:

Datum för signatur

