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FREJAs årsmöte våren 2020

1. Ordförande förklarar mötet öppnat

2. Mötesinformation

Karin Odin informerar om att alla som kommer rösta är fysiskt eller digitalt närvarande.
De som är digitalt närvarande är med på Zoom. Röstning kring motioner och propositioner
sker via acklamation. Personval sker genom stängd röstning. I detta fall röstar medverkande
på Zoom online. Justerare och mötesordförande kan se dessa onlineröstningar. Chatfunktionen
i Zoom fungerar som talarlista.

3. Meddelanden

Sofie Hellmark hälsar alla välkomna till FREJA:s första årsmöte! Det finns frukt,
chips och choklad! Och sushi!

4. Röstlängd

De som både är medverkande på mötet (fysiskt eller på Zoom) och medlemmar i FREJA.
Jonna Gustafson och Karin Odin väljs som justerare. Röstlängden finns längst bak
i protokollet, i bilaga 1.

5. Adjungeringar

Mötet beslutar att Axel Carlsson adjungeras, som sitter i valberedningen men inte
är medlem i FREJA.

6. Godkännande av föredragningslista

Mötet beslutade

att godkänna föredragnignslistan.

7. Preliminär verksamhetberättelse för läsåret 2019/2020

Emma Åkerman berättade kortfattat om vad det stod i verksamhetsberättelsen, som finns
i handlingarna.

8. Redovisning av preliminär budget för 2019/2020

Hanna Nilsson gick igenom budgeten med mötet och förklarade att den hade följts förvånatsvärt
bra, förutom att föreningen gick mer plus än förväntat. Detta eftersom coronapandemin
begränsade de fysiska aktiviteterna som var planerade under VT 2020 och skulle ha
kostat pengar.

9. Preliminär revisionsberättelse

Maria Gunnarsson, revisor, granskar styrelsens arbete. Hon har kikat på styrelsemötesprotokoll



och ekonomin. Hon har även kollat stadgar och styrdokument. Revisorn har efterfrågat
lite tydligare protokoll, annars är hon väldigt nöjd med arbetet! Imponerad över
hur mycket som är på plats för en förening som funnits såpass kort tid.

10. Fastställande av verksamhetsplan för 2020/2021

Mötet godkänner verksamhetsplanen.

11. Propositioner

11.1. Proposition angående budgetförslag för läsåret 2020/2021

Styrelsen beslutade att dra tillbaka den gamla budgeten eftersom det fanns en uppdaterad
version. Styrelsen presenterade istället en uppdaterad version för budgeten 2020/2021,
se bilaga 2.

att bifalla den nyinkomna propositionen

11.2. Proposition angående ändring av räkneskapsår

Mötet beslutade

att bifalla propositionen

11.3. Proposition angående styrelsemedlemmars medlemsskap i F-sektionen

Mötet beslutade

att bifalla propositionen

11.4. Proposition angående förtydligande av stadgar

Meja Cohen Tillberg kom med ett tilläggsyrkande enligt följande:

Jag tilläggsyrkar

att i styrelsen proposition ”Angående förtydligande av stadgar”,
att-sats 3, efter ”revisor”, lägga till ”valberedning”.

Mötet beslutade

att bifalla propositionen med ovan ändringsyrkande.

12. Val

12.1. Ordförande

Mötet beslutade

att välja valberedningens nominering Emma Åkerman till ordförande.

12.2. Kassör

Mötet beslutade

att välja valberedningens nominering Olivia Karlsson till kassör.



12.3. Styrelseledamöter

Mötet beslutade

att välja valberedningens nomineringar Meja Cohen Tillberg, Josefine Öder,
Maja Svensson till styrelseledamöter.

12.4. Revisor

Mötet beslutade

att välja Emma Åkermans nomineringar Maria Gunnarsson och Hanna Nilsson
till revisorer.

12.5. Valberedning

Mötet beslutade

att välja Tyra Lindgren till valberedning.

13. Övrigt

14. Ordförande förklarar mötet avslutat

Sofia Johannesson
Mötesordförande

Hanna Nilsson
Sekreterare

Jonna Gustafson
Justerare

Karin Odin
Justerare



Röstlängd

Sofia Johannesson

Hanna Nilsson

Karin Odin

Jonna Gustafson

Josefine Öder

Meja Cohen Tillberg

Ida Ingerskog

Tyra Lindgren

Ida Björsing

Amanda Axelsson

Maria Gunnarsson

Olivia Karlsson

Emma Åkerman

Sofie Hellmark

Linnea Andersson

Maja Svensson



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.

• Utgift för skifte av gamla/nya styrelsen lades till under budgetposten
”Arbetsglädje”.

• Budgetposterna har matchas mot kontoplanen.

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.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.
I budgeten för 2019/2020 hade ingen kostnad för överlämning mellan
avgående och kommande styrelse tagits i beaktning, så detta lades till
eftersom det är viktigt att styrelsen arbetar bra tillsammans och att
det kan ske ett informationsutbyte. Till sist gjordes budgeten tydligare
genom att döpa budgetposterna efter kontoplanens namn för att göra
det enklare att följa budgeten. Detta underlättar framförallt för
kassören vid bokföring och vid uppdatering av FREJA:s ekonomiska läge
till resten av organisationen.

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
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