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Föredragningslista

1. Ordförande förklarar mötet öppnat

2. Mötesinformation

3. Meddelanden

4. Röstlängd
Beslut om vilka som får rösta på mötet, dvs alla medlemmar som är med på mötet

5. Adjungeringar
Beslut om någon som inte är medlem får närvara vid mötet

6. Godkännande av föredragningslista
Tillfälle att lägga till en punkt eller ändra ordningen punkterna tas i

7. Preliminär verksamhetsberättelse för läsåret 2019/2020
Styrelsen berättar vad de gjort än så länge

8. Redovisning av preliminär budget för 2019/2020
Styrelsen redovisar budgeten

9. Preliminär revisionberättelse
Revisor berättar hur styrelsen skött sig

10. Fastställande av verksamhetsplan för 2020/2021
Beslut om FREJAs kommande verksamhet

11. Propositioner
Ändringar/förslag styrelsen önskar göra i styrdokument eller i verksamheten

(a) Proposition angående budgetförslag för läsåret 2020/2021
(b) Proposition angående ändring av räkneskapsår
(c) Proposition angående styrelsemedlemmars medlemsskap i F-sektionen
(d) Proposition angående förtydligande av stadgar

12. Motioner
Ändringar/förslag medlemmar önskar göra i styrdokument eller i verksamheten

13. Val

(a) Ordförande
(b) Kassör
(c) Styrelseledamöter
(d) Revisor
(e) Valberedning

14. Övrigt

15. Ordförande förklarar mötet avslutat



Verksamhetsberättelse 2019-2020

Övergripande
Under FREJAs första verksamhetsår har mycket fokus legat på uppstart
av föreningen. I början av året fixades det med praktiska saker som
att skriva stadgar, skaffa bankuppgifter, få ett organisationsnummer,
ta fram en logga och en grafisk profil och liknande. Styrelsen letade
även runt efter sätt att få in pengar för att försörja verksamheten,
till slut fick vi beslut från Fysicum och JäLM om bidrag, vilket har
möjliggjort stora delar av vår verksamhet! Under uppstarten av föreningen
skapades även hemsidan och Facebookgruppen. Utöver detta togs även
en verksamhetsplan fram, där konkretiserades mål och visioner för FREJA
att arbeta efter under detta första verksamhetsår, vilket vi också
har gjort. Verksamhetsplanen hade fokusområdena ’Organisationens struktur’,
’Nätverk’ och ’Medlemmar’.

Under FREJAs första halvår fokuserades det även mycket på att få medlemmar,
något som gick bättre än vad vi i styrelsen trodde från början. Nästan
alla var extremt positiva till föreningen, och redan första veckan
så hade vi över 80 medlemmar! Vi fick väldigt mycket positiv feedback
angående föreningen, vilket såklart var fantastiskt kul att höra! Medlemsrekryteringen
har fortsatt under hela verksamhetsåret, med målet att få så många
medlemmar som möjligt bland både alumner och aktiva studenter, och
i skrivande stund är vi uppe i hela 146 medlemmar.

Vi har också arbetat med att få till samarbeten med såväl F-sektionen
som andra kvinnoföreningar på LTH. Detta är samarbeten som vi just
nu fortsätter att utveckla och som förhoppningsvis kommer att konkretiseras
och stärkas under kommande verksamhetsår. Dessutom har vi haft dialog
med ett antal olika företag för att få till samarbeten med näringslivet,
något som kommer tas upp igen när Corona-pandemin har lagt sig.

Event
Under året har vi haft en hel del event, med allt från 8 besökare till
det största som lockade ca 130 personer. Höstterminens event började
med en promenad + bastukväll och vi hade vi två välbesökta pluggkvällar



där det bjöds på pizza respektive sushi, under den andra pluggkvällen
hade vi dessutom med en doktorand från matteinstitutionen som hjälpte
till och svarade på frågor. Vi hade också en cykelfest där nio par
åt en trerätters middag tillsammans i olika konstellationer för att
sedan samlas och fortsätta hänga en bra bit in på kvällen. Läsperiod
1 avslutades med en lunchföreläsning där en nationalekonom från Sveriges
Ingenjörer pratade om jämställdhet i arbetslivet, till föreläsningen
(som var mycket uppskattad!) bjöds det på vegetariska pokebowls. Läsperiod
2 avslutades till sist med ett föreläsarmingel där de kvinnliga föreläsarna
från grundblocken berättade om sin forskning och om arbetet i akademin
som kvinnor, efter presentationerna var det middag och mingel.

Vårterminen startade med en middag med studenter och alumner, där relativt
nyutexaminerade alumner fick berätta om hur det var att börja sitt
första jobb och hur vägen till det jobbet hade sett ut. Sedan anordnades
en cykelfest som var lika välbesökt och uppskattad som den som anordnades
under hösten. Mitt i vårterminen spred sig Corona-pandemin över världen
vilket gjorde att en lunchföreläsning som var inbokad med Academic
Work fick ställas in och två planerade pluggkvällar och ett event tillsammans
med de andra kvinnoföreningarna på LTH blev skjutna på framtiden .
På grund av pandemin planerades inte heller fler event under våren.

Verksamhetsåret i siffror
Antal medlemmar: 147

Antal event: 9

Antal besökare på mest besökta event: ca 130

Omsättning:

Emma Åkerman, ordförande FREJA
2020-04-14

2



Freja
802525-4155
Räkenskapsår 2019-07-01 - 
2020-06-30
Period 2019-07-01 - 2020-06-30 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2020-04-22 22:54
Senaste vernr A 26 

Period Ackumulerat Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3010  Försäljning 690,00 690,00 0,00 

3020  Företagsintäkter 9 800,00 9 800,00 0,00 

Summa nettoomsättning 10 490,00 10 490,00 0,00

Övriga rörelseintäkter

3980  Bidrag 17 227,64 17 227,64 0,00 

Summa övriga rörelseintäkter 17 227,64 17 227,64 0,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 27 717,64 27 717,64 0,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4010  Inköp mat -16 186,94 -16 186,94 0,00 

4020  Inköp dryck -132,10 -132,10 0,00 

4310  Arrangemangskostnader -293,00 -293,00 0,00 

Summa råvaror och förnödenheter -16 612,04 -16 612,04 0,00

BRUTTOVINST 11 105,60 11 105,60 0,00

Övriga externa kostnader

5412  Förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år 
eller mindre -79,80 -79,80 0,00 

5930  Reklam och PR -487,40 -487,40 0,00 

6110  Kontorsmateriel -569,00 -569,00 0,00 

6540  IT-tjänster -1 884,68 -1 884,68 0,00 

6570  Bankkostnader -1 125,00 -1 125,00 0,00 

Summa övriga externa kostnader -4  145,88 -4  145,88 0,00

RÖRELSERESULTAT 6 959,72 6 959,72 0,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 6 959,72 6 959,72 0,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -20 757,92 -20 757,92 0,00

BERÄKNAT RESULTAT 6 959,72 6 959,72 0,00

Sida 1(1)



Verksamhetsplan
2020/2021

Bakgrund
FREJAs verksamhetsplan för 2020-2021 bygger delvis på verksamhetsplanen
från 2019-2020, då vi ser att det finns delar som behöver fortsätta
arbetas med. De nya punkterna åsyftar att framhäva FREJAs varumärke.
Verksamhetsplanen har delats upp i de tre huvudgrupperna:

• Stabilitet och kontinuitet

• Nätverk

• Medlemmar

I stabilitet och kontinuitet syftar de två punkterna till att stärka
föreningens ekonomi så väl som arbetet styrelsen gör. Framtida styrelser
kommer då, med ett tryggt underlag, kunna fokusera på vidareutveckling
av föreningen.

I nätverk syftar punkterna till att stärka FREJAs närvaro inom näringslivet,
såväl som vid LTH.

I medlemmar syftar punkterna till att utöka antalet medlemmar, där
vi ser en stor möjlighet att nå ut till fler alumner än vad vi har
idag.



Verksamhetsplan FREJA 2020-2021  
Vår vision 
FREJAS vision är att skapa trygghet och gemenskap bland kvinnor och icke-binära som 
studerar något av programmen på F-sektionen vid LTH. Vi vill att utbildningen och 
teknikbranschen ska bli helt jämställd och att alla våra medlemmar känner sig stärkta och 
trygga i sin roll som kvinnliga/icke-binära civilingenjörer.  
 
Fokusområden 
Verksamhetsplanen 20-21 bygger på tre fokusområden. Inom varje fokusområde finns ett 
antal mål, verksamhetsplanen beskriver vilka mål, projektmål, som finns för läsåret och vilken 
effekt vi vill att dessa ska ha, effektmål. 
 
Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020-2021 består av följande områden:  
 

● Stabilitet och kontinuitet 
● Nätverk 
● Medlemmar 

 

Stabilitet och kontinuitet 

FREJA är en relativt nyskapad förening, därför ska vi jobba med kontinuitet och att skapa 
förutsättningar för kommande styrelser.  
 

Projektmål Effektmål 

Åstadkomma ekonomisk stabilitet. Efter fasta utgifter har vi ekonomi för 
fortsatt verksamhet, utan att styrelsen 
själva behöver lägga ut.  

Anordna ett väl planerat skifte och ge 
vidare ett testamente.  

Kontinuiteten förbättras inom föreningen 
och skapar bra förutsättningar för nya 
styrelsen.  

 

  



Nätverk 

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi upprätthålla goda kontakter som kan bidra 
med resurser, stöd och utbyte. Vi vill även att medlemmarna ska träffa varandra och därmed skapa 
en trygghet inom både studier såväl som arbetsliv. 
 

Projektmål Effektmål 

Hålla kontinuerlig kontakt med liknande 
föreningar. 

Vi får ett hållbart samarbete med liknande 
föreningar. Tillsammans kan vi utbyta 
kunskap och erfarenheter för förbättring av 
verksamheten.  

Konkretisera hur samarbetet mellan FREJA 
och F-sektionen ska se ut. 

Vi upprätthåller en god långsiktig relation 
med F-sektionen och får stöd och praktisk 
hjälp. 

Arrangera minst ett evenemang 
tillsammans hos ett företag. 

Vi får en god med näringslivet. Våra 
medlemmar får en inblick i arbetslivet.  
 

Anordna en större sittning.  Vi möter våra medlemmars önskemål. Vi 
stärker FREJAs position som ett naturligt 
nätverk.  

Medlemmar 
Vi vill skapa en medlemsbas som omfattar större delen av alla kvinnor och icke-binära som är eller 
har varit medlem i F-sektionen. Vidare verka för att medlemmar ska känna sig trygga samt skapa 
relationer med andra medlemmar. Detta vill vi ska resultera i att det skapas relationer mellan 
generationerna på F-sektionen.  
 

Projektmål Effektmål 

Få minst 200 medlemmar. 
 

Vi når ut till fler och skapar bättre 
förutsättning för att uppnå vår vision - 
skapa trygghet och gemenskap bland 
kvinnor och icke-binära på F.  

Utöka antalet medlemmar som är alumner 
till minst 50.  

Vi får större möjlighet att skapa ett 
alumninätverk så att det  knyts an mellan 
generationerna på F-sektionen och 
kontakten till näringslivet förbättras.  

Närvara under F-sektionens nollning.  Vi når ut till nya studenter.  

 



Propositioner



Proposition
budgetförslag för läsåret 2020/2021

Bakgrund
En budget behöver uppdateras, särskilt i en nystartad förening såsom
FREJA. Ändringarna i budget som har gjorts, jämfört med budgeten som
las för läsåret 2019/2020, är:

• Bidragsdelen från JäLM har utökats från 10000kr till 15000kr.

• Bidragsdelen från SVL togs bort helt.

• Budgeten för medlemsevent har minskat från 13400kr till 12300kr.

• Budgetposten "Hemsida" på 1900kr har tagits bort.

• Budgetposten "Överlämning" lades till på 2000kr.

Ökandet av bidraget från JäLM beror på att det är möjligt att söka
ett större bidrag, vilket gör det möjligt för FREJA att hitta på mer
roliga aktiviteter för sina medlemmar. Bidragsdelen från SVL togs
bort helt, eftersom det var oklart om de har möjlighet att ge ut bidrag
till FREJA:s ändamål. Eftersom denna budgetposten togs helt bort minskades
budgeten för medlemsevent marginellt. Budgetposten för avgiften till
FREJA:s hemsida togs bort eftersom budgeten som gällde för den i budgetförslaget
HT19-VT20 gällde för 2 år. Ny avgift behöver alltså betalas under
hösten 2021. Till sist skapades en ny budgetpost, överlämning, på
2000kr för att skifta av/på gamla/nya styrelsen och bidra med kunskapsutbyte
och knyta bra kontakt.

Nedan följer budgetförslag för läsåret 2020/2021.

Yrkande
Jag yrkar därför

att budgetförslaget för läsåret 2020/2021 bestäms enligt bild
nedan.



Hanna Nilsson, kassör i FREJA
2020-04-21

2



Proposition
angående ändring av räkenskapsår

Bakgrund
När FREJA startades 2019 beslutades det att räkenskapsåret skulle förhålla
sig till kalenderår, alltså 1 januari-31 december. Vi i styrelsen
insåg dock vid ett senare tillfälle att det skulle vara rimligare att
ha ett brutet räkenskapsår, alltså börja 1:e i vilken månad som helst
och avslutas 12 månader senare. Detta eftersom styrelsen inte sitter
1 januari-31 december, utan 1 juli-30 juni. Det är rimligt, framförallt
för kassören, att sin mandatperiod sammanfaller med räkenskapsåret.

Ändringsförslag
Kort och gott, ändra FREJA:s räkenskapsår från kalenderår till brutet.

Yrkande
Jag yrkar därför

att i stadgarna § 6 Räkenskapsår ändra följande mening:
Föreningens räkenskapsår är kalenderår
brutet (1 juli-30 juni) .

Hanna Nilsson, kassör i FREJA
02-04-2020



Proposition
angående styrelsemedlemmars medlemsskap i F-sektionen

Bakgrund
För få ett hållbart samarbete och för att i framtiden förenkla samarbetet
med F-sektionen samt för att enkelt kunna få access till F-sektionens
lokaler och liknande så önskar F-sektionen att det i FREJAs stadgar
är förtydligat att medlemmar av FREJAs styrelse också ska vara medlemmar
i F-sektionen. Vi som sitter i styrelsen nu ser inte att det skulle
vara ett hinder att i stadgarna lägga till det kravet, då det är osannolikt
att vi skulle hamna i ett läge där någon som inte är medlem i F-sektionen
skulle vilja sitta i styrelsen för FREJA. Dock så skulle vi vilja ta
höjd för situationen som kan uppstå om någon som sitter i FREJAs styrelse
tar examen eller av andra anledningar slutar studera under mandatperioden,
och därmed inte längre rent tekniskt är medlem av F-sektionen.

Ändringsförslag
Utifrån ovan beskrivna bakgrund skulle vi därför vilja göra ett tillägg
i stadgarna § 8.2 Sammansättning (av styrelse) som säger att för att
kunna bli vald till ordförande, kassör eller styrelseledamot måste
personen i fråga vara medlem i F-sektionen vid tidpunkten för tillträdandet
på posten.

Yrkande
Vi yrkar därför

att i stadgarna § 8.2 Sammansättning lägga till följande:
Alla i styrelsen måste, vid tidpunkten för tillträde
på posten, vara medlemmar i F-sektionen inom TLTH.



Emma Åkerman
Datum
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Proposition
angående förtydligande av stadgar

Bakgrund
Under året som gått så har det upptäckts några små oklarheter i vissa
formuleringar i FREJAs stadgar. Denna proposition syftar till att förtydliga
det som har upptäcks vara otydligt i stadgarna.

Ändringsförslag
I Stadgarna § 4.1 Rättigheter och skyldigheter och § 4.2 Avstängning
önskas stryka ordet värdegrund och ersätta det med ordet ändamål, då
ändamålet är tydligt beskrivet i stadgarna. Vidare bör styrelsens mandatperiod
förtydligas, samt så bör det förtydligas vilka som har yrkanderätt
på såväl årsmöte som styrelsemöte. Slutligen vill vi i styrelsen även
stryka en mening under § 10 Valberedning som vi har funnit varken säger
något eller tillför något till paragrafen.

Yrkande
Vi yrkar därför

att i stadgarna § 4.1 Rättigheter och skyldigheter ändra
följande mening:

Medlemmar är skyldiga att följa föreningens styrdokument
och värdegrund ändamål .

att i stadgarna § 4.2 Avstängning ändra följande mening:

En medlem som allvarligt skadar föreningen, föreningens
medlemmar eller går emot föreningens värdegrund ändamål
kan uteslutas av styrelsen.

att i stadgarna § 7 Årsmöte lägga till följande:
Närvaro, yttrande- och yrkanderätt vid årsmöte har:
styrelse, revisor, medlemmar och av mötet adjungerad
person.



att i stadgarna § 8 Styrelsen lägga till följande:
Styrelsens mandatperiod är ett verksamhetsår.

att i stadgarna § 8.3 Styrelsemöte lägga till följande:
Närvaro, yttrande- och yrkanderätt vid årsmöte har:
styrelse, revisor, medlemmar och av mötet adjungerad
person.

att i stadgarna § 10 Valberedning stryka följande mening:

Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till
valberedning.

Emma Åkerman
2020-04-14
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Motioner



Funktionärsval



Nomineringar

Valberedningen väljer att nominera följande personer till posterna som väljs på årsmötet
vårterminen 2020.

Ordförande Emma Åkerman

Kassör Olivia Karlsson

Styrelseledamot Meja Cohen Tillberg

Styrelseledamot Josefine Öder

Styrelseledamot Maja Svensson

Styrelseledamot V.A. Kant

Revisor V.A. Kant

V alberedning V.A. Kant

Sofia Johannesson
23-04-2020

Linnea Andersson
23-04-2020

Axel Carlsson
23-04-2020
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