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Verksamhetsredovisning 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 fantastiskt bra. 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.

I och med att event blev inställda under våren gick föreningen plus
ekonomiskt trots en nollbudgetering. Detta har kompenserats genom att
budgeten för kommande läsår (2020/2021) har ett negativt resultat.

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: ca 24 000 SEK

Emma Åkerman, ordförande FREJA
2021-04-14
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Freja
802525-4155
Räkenskapsår 2019-07-01 - 2020-06-30
Period 2019-07-01 - 2020-06-30

Resultatrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-04-12 20:04
Senaste vernr A 39

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 -17 596,57 -17 596,57 0,00
4020 Inköp dryck -973,08 -973,08 0,00
4310 Arrangemangskostnader -293,00 -293,00 0,00

Summa råvaror och förnödenheter -18 862,65 -18 862,65 0,00

BRUTTOVINST 8 854,99 8 854,99 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 -622,40 -622,40 0,00
6110 Kontorsmateriel -569,00 -569,00 0,00
6540 IT-tjänster -2 058,43 -2 058,43 0,00
6570 Bankkostnader -1 125,00 -1 125,00 0,00

Summa övriga externa kostnader -4 454,63 -4 454,63 0,00

Personalkostnader

7690 Arbetsglädje -889,32 -889,32 0,00

Summa personalkostnader -889,32 -889,32 0,00

RÖRELSERESULTAT 3 511,04 3 511,04 0,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 3 511,04 3 511,04 0,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -24 206,60 -24 206,60 0,00

BERÄKNAT RESULTAT 3 511,04 3 511,04 0,00
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Freja
802525-4155
Räkenskapsår 2019-07-01 - 2020-06-30
Period: 2019-07-01 - 2020-06-30

Balansrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-04-12 20:07
Senaste vernr A 39

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar
Kassa och bank

1910 Bank 0,00 0,00 4 535,36 4 535,36

Summa kassa och bank 0,00 0,00 4 535,36 4 535,36

Summa omsättningstillgångar 0,00 0,00 4 535,36 4 535,36

SUMMA TILLGÅNGAR 0,00 0,00 4 535,36 4 535,36

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Kortfristiga skulder

2990 Övriga upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 0,00 0,00 -1 024,32 -1 024,32

Summa kortfristiga skulder 0,00 0,00 -1 024,32 -1 024,32

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

0,00 0,00 -1 024,32 -1 024,32

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 3 511,04 3 511,04



Beslut
angående överskott från verksamhetsåret 2019/2020

Bakgrund
Under verksamhetsåret 2019-2020 slog coronapandemin till, dessutom
var det FREJAs första verksamhetsår. Det är två bidragande orsaker
till att budgeten som antogs för det verksamhetsåret inte hölls utan
föreningen gick 3511,03 kr över budget. Dessa pengar kan göra mycket
nytta för föreningen och föreslås därför ligga kvar på kontot, tillgänglig
för styrelsen att använda till det de anser bäst.

Yrkande
Styrelsen föreslår därför

att Överskottet från läsåret 2019-2020 läggs till löpande
räkning.

Emma Åkerman
2021-04-16

Meja Cohen Tillberg
2021-04-16



FREJA Årsmöte 2021
Maria Gunnarsson, Revisor 19/20

2021-05-02, Lund

Revisionsberättelse 2019/2020

Som revisor är min uppgift att granska styrelsens arbete å medlemmarnas vägnar och med bland
annat styrelseprotokoll och bokföring som underlag uttala mig om styrelsens arbete inför årsmötet.
FREJA grundades inför verksamhetsåret 2019/2020, vilket gör att föreningens första verksamhetsår
läggs till handlingarna nu under detta årsmöte. Det gör också att min granskning under detta
verksamhetsår varit lite annorlunda mot hur det brukar vara och troligtvis kommer vara i FREJA
framöver. Det kan exempelvis nämnas att jag blev vald till posten som revisor av styrelsen, något
som normalt ska göras av årsmötet och som skett så från föreningens första årsmöte år 2020.

Förutom att granska har en revisor även en viktig roll i att fungera som ett stöd för styrelsen, och
detta har jag kunnat göra genom att styrelsen har haft kontinuerlig kontakt med mig och uppdaterat
mig om aktuella händelser. Rutiner för hantering av ekonomin har även tagits fram i samråd med
mig, något som gör att mitt förtroende för att styrelsen har skött sitt uppdrag är stort. Löpande
under året har jag gett kommentarer till styrelsen om deras arbete, och vissa av dessa finns
sammanfattade i denna revisionsberättelse. Nedan följer en mer detaljerad granskning av ekonomin
respektive verksamheten i FREJA under verksamhetsåret 2019/2020.

Ekonomi

Bokföring
Det finns inga större fel att kommentera på i bokföringen. Några småsaker har jag märkt: på ett fåtal
verifikat skiljer datumen mellan den faktiska banktransaktionen och den som noterats i bokföringen
sig åt. Antagligen beror det på att banktransaktionen dröjt några dagar från när den godkänts i
banken, och är en småsak i sammanhanget. I ett fall då en förening har en betydligt större
omsättning hade detta försvårat uppföljningen av om bokföringen stämmer överens med bankens
transaktioner, men detta har varit enkelt att göra i FREJAs fall.

Idealt ska bokföring ske nära inpå när inköp och utlägg har gjorts, för att underlätta
budgetuppföljning och att medlemmar inte ska behöva ligga ute med pengar. Då det dröjde några
månader från föreningens grundande till att bankkonto satts upp och rutiner för ekonomin satts upp
finns det flera inköp där bokföring skett flera månader efteråt. I detta fall är detta fullt naturligt och
jag har blivit informerad om att bokföringen har dröjt, men för sakens skull noterar jag det här.

Budget
Under detta som är FREJAs första verksamhetsår har det av förklarliga skäl inte funnits en av
årsmötet godkänd budget, men styrelsen har haft ett budgetutkast att utgå ifrån när de planerat
verksamheten. Budgetutkastet anser jag har varit rimligt utformat, och var satt att ge ett resultat på 0
kr. Det faktiska resultatet landade på +3 511,04 kr, och har förklarliga anledningar i att pandemin



FREJA Årsmöte 2021
Maria Gunnarsson, Revisor 19/20

2021-05-02, Lund

gjorde att viss verksamhet inte kunde genomföras som planerat och därmed drog ner kostnaderna,
samtidigt som intäkterna för året var oförändrade.

Med tanke på att föreningen är helt ny, och därför inte har något eget kapital (pengar på kontot att
ha som en buffert för att kunna klara utbetalningar innan inbetalningar kommer), så är det inte helt
fel att resultatet blev något positivt. Som revisor uppmanar jag till att inte budgetera för att spendera
dessa pengar under kommande år utan att ha ungefär den här summan som eget kapital. Att ha en
summa som eget kapital är även bra att ha om föreningen av någon anledning skulle gå minus ett
kommande verksamhetsår.

Verksamhet

Styrelsearbete
FREJAs styrelse har varit mycket aktiva under hela första verksamhetsåret med att ha möten,
rekrytera medlemmar samt arrangera evenemang för dessa. Styrelsen satte tydligt upp en plan för
hur föreningen skulle etablera sig, vilket jag tyckte var bra och att de lyckades med. Olika typer av
arrangemang har genomförts och utvärderingar har skett för att ta reda på vilken verksamhet som
medlemmarna uppskattar, vilket är bra. Jag uppmanar styrelsen att fortsätta att jobba med
verksamhetsplaner eller mål inför varje verksamhetsår, för att medlemmarna ska veta vad som är på
gång och för att underlätta styrelsens egen planering.

Protokoll och dokumentation
I uppstarten av en förening är det naturligt mycket som är på gång samtidigt, vilket kräver många
möten. Vilka av FREJAs styrelsemöten som var officiella möten och vilka som var inofficiella
planeringsmöten var till en början otydligt, något som förbättrades efter hand. Jag uppmanar
styrelsen att ha det tydligt bestämt vilka möten som ska vara officiella och ordentligt protokollförda
och vilka som är inofficiella och med endast mötesanteckningar. Officiella styrelsemöten är såklart
viktigt att ha när beslut ska fattas, men det finns också en poäng i att dokumentation av föreningens
verksamhet sker i form av styrelseprotokoll. En rekommendation är att styrelsen bestämmer hur ofta
protokollförda möten ska hållas och att ta för vana att skriva ner sammanfattningar av vilken
verksamhet som genomförts och vad som planeras i dessa protokoll. En sammanfattning av det
ekonomiska läget är också viktigt att ha med. På så sätt blir det lättare att följa hur föreningens
verksamhet har skett, då det finns färre dokument att leta efter information i.



FREJA Årsmöte 2021
Maria Gunnarsson, Revisor 19/20

2021-05-02, Lund

Yrkande

Sammantaget tycker jag att FREJAs styrelse 19/20 har skött sig mycket bra i sin roll att starta upp
föreningen. Det är väldigt mycket att tänka på i början, men jag har ändå haft mycket lite att anmärka
på. Det har varit mycket roligt att följa föreningens och styrelsens utveckling och hoppas att
kommande verksamhetsår blir minst lika bra som 19/20.

Med bakgrund av detta yrkar jag på

att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för FREJAs styrelse 19/20.

Vid tangenterna,

Maria Gunnarsson
Revisor 19/20



Preliminär verksamhetsberättelse
2020-2021

Övergripande
Under verksamhetsåret har FREJA vuxit och arbetet med att stärka FREJA
som förening har fortsatt. Arbetet har skett utifrån den antagna verksamhetsplanen,
med fokusområdena ’Stabilitet och kontinuitet’, ’Nätverk’ och ’Medlemmar’.

Vi har fortsatt arbetet med att värva medlemmar genom att närvara på
nollningen och synas så mycket som möjligt. Detta upplever vi har gått
bra och att vi utöver att ha fått fler medlemmar, även är mer välkända
av hela F-sektionen.

Arbetet med stabilitet och kontinuitet har varit viktigt. FREJA har
konkretiserat samarbetat med F-sektionen, där FREJA nu är en officiell
samarbetsförening. Ekonomin har fungerat väldigt bra, men vi ser att
en del av detta är en följd av att de digitala event vi haft möjlighet
att hålla generellt kräver mindre utgifter än våra ursprungliga planer.
Vi har dock haft några företagssamarbeten vilket ger oss möjlighet
att spara pengar och ge en ekonomisk trygghet för föreningen, något
vi tror är viktigt att fortsätta med i framtiden.

Överlämning och skifte har fungerat väl, men vi ser vikten av att fortsätta
detta arbetet för att ge en stabilitet för föreningen. Vi har också
jobbat med att utöka vårt nätverk, men tror att det arbetet är lättare
att fortsätta med i framtiden då det är möjligt att anordna gemensamma
event.

Verksamheten har utan tvekan påverkats av pandemin, och det har varit
en stor utmaning, särskilt under våren, att hitta sätt att fortsätta
verksamheten. Vi har testat olika typer av digitala event och är nöjda
över att vi lyckats bibehålla en aktivitet och erbjuda event till våra
medlemmar.



Event
Eventen under verksamhetsåret har alla begränsats av coronapandemin,
men vi har trots detta lyckats erbjuda ett antal event av olika typer.

Verksamhetsåret började med att vi höll i tjejträffen i början av nollningen,
något vi upplevde som väldigt lyckat, med ett deltagande på 57 personer.
Utöver detta deltog vi i nollningen genom att stå utanför mattehuset
och finnas med i äventyrsuppdragen. Vi fick ett stort medlemstillflöde
av ettor, något som antagligen beror på vår goda närvaro under nollningen.

Efter nollningen anordnade vi en välbesökt pluggkväll i fysicum där
vi bjöd på sallad. Vi anordnade också en filmkväll med Sveriges Ingenjörer
med begränsade platser i mattehuset, där vi visade ’En kvinna bland
män’ och bjöd på pizza.

Vi hade flera event inplanerade för hösten, däribland en cykelfest,
feministiskt självförsvar och en sittning tillsammans med några av
de andra föreningarna för kvinnor och icke-binära på LTH. Dessa ställdes
in i november på grund av de nya och strikta restriktionerna, och vi
fick planera om. Vi gjorde en undersökning i vår Facebook-grupp för
att se vad våra medlemmar skulle kunna ha för intresse av onlineevent,
och bjöd även in till ett styrelsemöte då detta skulle diskuteras.

I november anordnade vi en digital vinprovning, som var mycket uppskattad
bland våra medlemmar. I februari gjorde vi ett onlinequiz med tema
fantastiska kvinnor, där ett SF-anytime-presentkort fanns som pris.

I tentaperioden för läsperiod 3 anordnade vi en tävling där medlemmarna
skulle ta bilder på en promenad. Priset var en goodiebag och styrelsen
la upp sina bilder i facebook-gruppen för att ge lite extra synlighet.

Inför omtentaperioden anordnades ett omtentapepp-event, där medlemmar
som skulle skriva omtenta fick möjlighet att mötas, ge tips och hitta
pluggkompisar. I april anordnades ett företagsevent med EY, där medlemmar
fick lösa olika uppdrag och prata med representanter från företaget.

Inför läsårets sista veckor har vi även planerat en ölprovning, något
typ av forum för att stötta inför specialiseringsvalen och en FREJA-mil.

Verksamhetsåret i siffror
Antal medlemmar: 204

Antal event: 7

Antal besökare på mest besökta event: 44
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Meja Cohen Tillberg,
Styrelseledamot FREJA
2021-04-24
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Freja
802525-4155
Räkenskapsår 2020-07-01 - 2021-06-30
Period 2020-07-01 - 2021-06-30

Resultatrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-04-29 13:49
Senaste vernr A 17 B 3 C 3

Period Ackumulerat Resultat fg år

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3010 Försäljning 0,00 0,00 690,00
3020 Företagsintäkter 3 449,00 3 449,00 9 800,00

Summa nettoomsättning 3 449,00 3 449,00 10 490,00

Övriga rörelseintäkter

3980 Bidrag 15 000,00 15 000,00 17 227,64

Summa övriga rörelseintäkter 15 000,00 15 000,00 17 227,64

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 18 449,00 18 449,00 27 717,64

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4010 Inköp mat -3 613,57 -3 613,57 -17 596,57
4020 Inköp dryck -41,90 -41,90 -973,08
4310 Arrangemangskostnader -678,10 -678,10 -293,00

Summa råvaror och förnödenheter -4 333,57 -4 333,57 -18 862,65

BRUTTOVINST 14 115,43 14 115,43 8 854,99

Övriga externa kostnader

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

5930 Reklam och PR 0,00 0,00 -622,40
6110 Kontorsmateriel -12,00 -12,00 -569,00
6540 IT-tjänster 0,00 0,00 -2 058,43
6570 Bankkostnader -900,00 -900,00 -1 125,00

Summa övriga externa kostnader -912,00 -912,00 -4 454,63

Personalkostnader

7690 Arbetsglädje 0,00 0,00 -889,32

Summa personalkostnader 0,00 0,00 -889,32

RÖRELSERESULTAT 13 203,43 13 203,43 3 511,04

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 13 203,43 13 203,43 3 511,04

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -5 245,57 -5 245,57 -24 206,60

BERÄKNAT RESULTAT 13 203,43 13 203,43 3 511,04



Balansrapport
FREJA
802525-4155
Räkenskapsår: 2020-07-01 till 2021-06-30 Utskriven: 2021-05-02
Period: 2020-07-01 till 2021-06-30 Senaste ver. nr.: A17, B3, C3

Ingående balans Period Utgående balans

Tillgångar
Omsättningstillgångar
1510 Kundfordringar 0,00 0,00 0,00
1910 Kassa 4 535,36 12 179,11 16 714,47

Summa Omsättningstillgångar 4 535,36 12 179,11 16 714,47

Summa tillgångar 4 535,36 12 179,11 16 714,47

Eget kapital och skulder
Eget kapital
-0001 Beräknat resultat 0,04 13 203,43 13 203,47
2099 Årets resultat 3 511,00 0,00 3 511,00

Summa Eget kapital 3 511,04 13 203,43 16 714,47

Kortfristiga skulder
2890 Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 024,32 -1 024,32 0,00

Summa Kortfristiga skulder 1 024,32 -1 024,32 0,00

Summa eget kapital och skulder 4 535,36 12 179,11 16 714,47



Kommentarer angående Preliminär
Resultatrapport och Balansrapport

Under det senaste läsåret har pandemin påverkat FREJAS verksamhet,
och restriktionerna har tyvärr lett till inställda event och aktiviteter.
Det har därför varit svårare att spendera pengar och därmed inte kunnat
följa budgeten. Det leder till den vinst som den preliminära resultatrapporten
visar. Några kommentarer behöver göras angående de inkomster och utgifter
som är planerade innan räkenskapsåret är slut, samt ändringar i budgeten
inför nästa läsår:

• FREJA har haft ett företags event med EY och lagt ut ett sponsrat
inlägg från Jane Street. Fakturorna för dessa event är inte betalda
ännu och därför inte inkluderat i rapporten. Det kommer addera
6000 kr till i inkomst.

• Budgetposten för Arbetsglädje på 3500 kr som inkluderar överlämning
och skifte av styrelse har inte använts, och planeras även att
ökas med 1000 kr för att vi tycker att det är viktigt med en bra
överlämning och att informationsbytet mellan sittande och kommande
styrelse blir så bra som möjligt.

• Budgetposten för Reklam och PR kommer inom kort att användas för
att köpa in tygmärken med FREJAs logga. Tanken är att de kan
användas för att promotea FREJA under höstens nollning.

• Det kommer också göras ett större inköp av kontorsmaterial och
förbrukningsvaror så som papperstallrikar och engångsbestick.
Förhoppningen är att det ska täcka nästa läsårs behov.

• Budgetposterna för Kontorsmaterial, Förbrukningsvaror, och Reklam
och PR minskas. Innan läsårets slut kommer en del av överskottet
under det gångna året att användas genom ett stort inköp av dessa
poster, och därför beräknas täcka behovet under nästa läsår.

• Det är viktigt med arbetsglädje och en bra överlämning, därför
ökas budgetposten Övriga personalkostnader från 3500 kr till 4500
kr

• Till det här årsmötet kommer alla deltagare få ett glassogram,
vilket blir en extra planerad utgift.



• Ett tack till valberedning är också en planerad utgift innan räkenskapsåret
är slut.

De extra inkomsterna tillsammans med överskottet från tidigare räkenskapsår
(som kan ses i balansrapporten) summeras till beloppet 22 714,47 kr.
De utgifter som nämns ovan summeras till 10 500 kr. Det ger en differens
på 12 214,47 som blir den preliminära utgående balansen efter de planerade
extra inkomsterna och utgifterna.

I denna utgående balans inkluderas 5000 kr av det utökade bidraget
från JäLM som FREJA sökte i höstas. Hela bidraget har tyvärr inte
kunnat användas under det gångna läsåret, och därför sparas det med
intentionen om att ett minskat bidrag sökes från JäLM under nästa läsår.
Den övriga delen av beloppet vill styrelsen ska beaktas som ett startkapital
för den nya styrelsen. Som en del av verksamhetsplanen är det viktigt
att den nästkommande styrelsen ska kunna påbörja sitt arbete utan att
begränsas ekonomisk och därmed uppnå en ekonomisk stabilitet.
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Verksamhetsplan FREJA 2021-2022
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 21-22 bygger på två 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 2021-2022 består av följande områden:

● Struktur och stabilitet
● Nätverk

Struktur och stabilitet
Vi ser att FREJA har fått en god start som förening, men vi vill fortsätta arbeta med att stärka
Freja. Detta vill vi göra genom att arbeta med struktur och stabilitet, både gällande
föreningens ekonomi och engagemang från våra medlemmar.

Projektmål Effektmål

Verka för fortsatt ekonomisk stabilitet. Ekonomin i föreningen ska inte begränsa
den verksamhet som styrelsen vill bedriva.
Nya styrelsen ska ha tillgång till ett
startkapital vid överlämning.

Ge medlemmar fler möjligheter att känna
sig delaktiga i verksamheten.

Medlemmar kan engagera sig och få
inflytande över verksamheten. Vi minskar
gapet mellan medlemmar och styrelse.

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.

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. Dessutom vill vi öka
FREJAS synlighet såväl för nya som för äldre studenter.

Projektmål Effektmål

Vara aktiva och synliga under F-sektionens
nollning.

Genom att vara synliga för nya studenter
kan vi tidigt rekrytera nya medlemmar, och
få dem att känna sig välkomna.

Verka för att fler tjejer och icke-binära ska
börja plugga på F-sektionen.

Vi verkar för jämställdheten på LTH och på
F-sektionen.

Arrangera minst ett evenemang
tillsammans med de andra föreningarna på
LTH för kvinnor och icke-binära.

Vi får en god kontakt och samarbete med
liknande föreningar. Våra medlemmar får en
möjlighet att möta studenter från hela LTH.

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



Propositioner



Proposition
angående Budgetförslag för läsåret 2021/2022

Bakgrund
Under den rådande pandemi har det varit svårt att spendera pengar.
Många av de planerade aktiviteterna för det gångna året har blivit
inställda. Det har därför varit svårt att förhålla sig till budget,
och FREJA har gått med mer vinst än väntat. Budgetförslaget för det
kommande året innehåller därför några förändringar jämfört med tidigare
budget. Ändringarna som har gjorts är:

• Bidragsdelen från JäLM minskas från 15000 kr till 10000 kr. Det
är på grund av att hela bidraget från läsåret 20/21 inte har spenderats.
5000 kr kommer därför sparas till nästa läsår och den totala summan
blir då 15000 kr.

• Budgetposten för hemsidan tillkommer eftersom avgiften faktureras
vartannat år. Avgiften täcker kostnaden för hemsidan fram till
HT-23.

• Budgetposterna för Kontorsmaterial, Förbrukningsvaror, och Reklam
och PR minskas. Innan läsårets slut kommer en del av överskottet
under det gångna året att användas genom ett stort inköp av dessa
poster, och därför beräknas täcka behovet under nästa läsår.

• Under läsåret har FREJA bytt bokföringsprogram, från Fortnox till
Bokio, då Fortnox tyvärr inte kommer kunna användas gratis längre.
På grund av det så kommer vissa budgetposter slås ihop eller ändra
namn för att matcha kontoplanen och förenkla arbetet för kassören
vid bokföring. Det gäller för:

– Budgetposterna för inköp av mat och dryck slås ihop till en
ny budgetpost: Inköp av material och varor.

– Arbetsglädje byter namn till Övriga personalkostnader.

– Reklam och PR byter namn till Reklamtrycksaker och direktreklam

• Den totala budgetposten för inköp av mat och dryck minskas med
1900 kr.



• Det är viktigt med arbetsglädje och en bra överlämning, därför
ökas budgetposten Övriga personalkostnader från 3500 kr till 4500
kr.

• Trots pandemin har FREJA haft sponsrade Företagsevent och följt
budgeten för Företagsintäkter. Vi är hoppfulla för framtiden
och ökar därför denna post med 2000 kr.

Yrkande
Jag yrkar därför

att budgetförslaget för läsåret 2021/2022 bestäms enligt
bifogad bild.

Olivia Karlsson, Kassör FREJA
2021-04-25
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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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Proposition
angående antelet firmatecknare

Bakgrund
Under de två år som föreningen har funnits har både kassör och ordförande
stått som föreningens firmatecknare. Detta har underlättat arbetet
då dels två personer har kunnat logga in på bank och liknande, samt
så har vi då undvikit att kassören behöver attestera sig själv. Vi
vill dock inte låsa framtida styrelser för mycket och säger därför
att två personer, inte nödvändigtvis just kassör och ordförande, bör
vara firmatecknare.

Ändringsförslag
Utifrån ovan beskrivna bakgrund skulle vi därför vilja göra ett tillägg
i stadgarna § 3 Firmateckning där det framgår att åtminstone två personer
bör vara firmatecknare.

Yrkande
Vi yrkar därför

att i stadgarna § 3 Firmateckning lägga till följande:
Minst två av styrelsens ledamöter bör stå som
firmatecknare

Emma Åkerman
2021-04-16

Meja Cohen Tillberg
2021-04-16
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Proposition
angående närvaro på FREJAs årsmöte

Bakgrund
Coronapandemin har ändrat förutsättningarna för digitaliserade möten
i hela samhället, och därmed även för FREJA. När stadgarna skrevs fanns
digitala årmöten inte som ett alternativ, men nu är förutsättningarna
annorlunda och vi vill självklart anpassa oss. Vi vill öppna för möjligheten
att även i framtiden kunna ha helt eller delvis digitala årsmöten.

Ändringsförslag
Utifrån ovan beskrivna bakgrund skulle vi därför vilja göra följande
ändring i § 7.4 Beslut och omröstning (under § 7 Årsmöte) och där helt
enkelt stryka ordet fysisk, så att det räcker att närvara vid årsmöte.
Vad som räknas som närvaro får vara upp till aktuell styrelse eller
årsmöte.

Yrkande
Vi yrkar därför

att i stadgarna § 7.4 Beslut och omröstning ersätta följande
mening:
Medlemmar med fysisk närvaro har rösträtt vid årsmöte och
extra insatt årsmöte.
med
Medlemmar som närvarar vid årsmöte respektive
extrainsatt årsmöte har rösträtt vid nämnda möte



Emma Åkerman
2021-04-16
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Proposition
angående upplösning och stadgeändring

Bakgrund
Eftersom FREJA är såpass en liten förening finns inte behovet av att
ha två årsmöten under ett läsår, vilket var tanken från början. Förslag
av stadgeändringar tar därmed två år att få igenom vilket leder till
långsam förändring inom föreningen. I samma paragraf som stadgeändringar
finns även upplösning av förening, vilket vi i nuvarande stund tycker
kan ske för enkelt.

Ändringsförslag
I stadgarna § 12 Upplösning & stadgeändring vill vi därför ändra så
att förslag till stadgeändringar kräver beslut på ett årsmöte med två
tredjedelars majoritet. Upplösning av förening ska endast kunna ske
om färre än tre personer vill fortsätta verksamheten, samt beslut med
två tredjedelars majoritet. Vi vill även ändra ordet värdegrund till
ändamål i sista meningen av paragrafen.

Yrkande
Vi yrkar därför, i stadgarna § 12 Upplösning & stadgeändring,

att Ersätta följande mening:
Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen kräver
beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska
vara ett ordinarie årsmöte
med
Stadgeändring kräver beslut på årsmöte med två tredjedelars majoritet.

Upplösning av förening kräver att färre än tre medlemmar vill fortsätta

med verksamheten samt beslut på årsmöte med två tredjedelars majoritet.

samt



att ändra följande mening:
Fördelningen av föreningens tillgångar vid upplösning
beslutas av årsmötet och de ska disponeras på ett sätt
som går i linje med föreningens värdegrund ändamål.

Josefine Öder
2021-04-21
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Motioner



Funktionärsval



Nomineringar

Valberedningen väljer att nominera följande personer till posterna som väljs på årsmötet
vårterminen 2021.

Ordförande Amanda Axelsson

Kassör Hanna Råhnängen

Styrelseledamot Ida Björsing

Styrelseledamot Ellen Andreasson

Styrelseledamot Roos Bottema

Styrelseledamot Vilma Larsson

Revisor Emma Åkerman

Revisor Olivia Karlsson

V alberedning Meja Cohen Tillberg



Josefine Öder
28-04-2021

Lea Christierson
28-04-2021

Linnea Andersson
28-04-2021

Lovisa Thorin
28-04-2021

Tyra Lindgren
28-04-2021
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