Sammanträdesprotokoll
Medlemsmöte HT-2020
KUF - Kriminologernas Universitetsf²rening
Datum: 3/12-2020
Tid: 16.00-18.00
Plats: Zoom
1. Mötets öppnande
Ordf²rande Evelina h lsar alla v lkomna och f²rklarar m²tet ²ppnat
2. Närvarande
19 personer n rvarade, varav 11 styrelseledam²ter: Evelina Arvidsson, Emmie Ragnarsson,
Tilda Jansson, Andreas Artman, Ivar Danielsson, Meriem Abu Diab, Johanna Vellet
Lindqvist, Freja Hammar Orrbeck, Malin Jansson, Lisa Angs¡s och Diana Abdullayeva
3. Val av mötesfunktionärer
a. Mötesordförande Evelina v ljs till ordf²rande
b. Mötessekreterare Tilda v ljs till m²tessekreterare
c. Två rösträknare Malin och Lisa v ljs till r²str knare
d. Två justeringspersoner Johanna och Freja v ljs till justeringspersoner
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastst lldes
5. Fastställande av röstlängd
R²stl ngden fastst lldes till 19 r²stber ttigade ombud. Mellan kl 16.36 och 16.50 n rvarande
20 r²stber ttigade ombud.
6. Verksamhetsberättelse och bokslut från föregående styrelse
(HT2019-VT2020)
Evelina l ser upp KUF:s verksamhetsber ttelse fr¡n f²reg¡ende styrelse. Den inneh¡ller
bland annat genomf²rda aktiviteter och m¡l med styrelsearbetet. (se bilaga 1 Verksamhetsber ttelse 19_20)
Andreas redog²r f²r KUF:s bokslut fr¡n f²reg¡ende styrelse. (se bilaga 2 Bokslut och prelimin r budgetrapport 20_21)
BeslVt - F²reg¡ende styrelses verksamhetsber ttelse och bokslut godk ndes.
7. Revisorernas yttrande

Revisorerna Fredrik Ivarsson och Gina Fors¥n lyfter att strukturen och
noggrannheten som f²rra styrelsen hade r ett bra f²red²me f²r kommande
styrelser. Revisorerna har inget att anm rka p¡ och menar att
h²stmedlemsm²tet kan bevilja f²reg¡ende styrelse ansvarsfrihet.
8. Beslut om ansvarsfrihet för föregående styrelse
BeslVt: F²reg¡ende styrelse ansvarsbefrias f²r verksamhetsperioden HT2019-VT2020.
9. Preliminär budgetrapport
Andreas redovisar en prelimin r budgetrapport f²r nuvarande styrelse, HT20-VT21. Han
n mner att nollningen genererade ett ²verskott som ska anv ndas under resten av
styrelse¡ret.
Lovisa Rosberg fr¡gar vad ²verskottet fr¡n nollningen ska g¡ till. Andreas svarar att det inte r
helt best mt, men att nollningen anses ha varit bra och att novischerna fick valuta f²r
pengarna. D rf²r kan de resterande pengarna komma att till evenemang f²r alla medlemmar
och inte bara novischerna.
BeslVt: Budgetrapporten godk ndes.
10. Preliminär verksamhetsplan
Emmie ber ttar om KUF:s verksamhetsid¥ och vision, samt handlingsplanen som varit i h²st
och planerna f²r v¡ren.
De aktiviteter som har genomf²rts r nollningsperioden, tv¡ idrottsevenemang
(br nnbollsturnering och krimspin), tv¡ studier¡d och ett adventsevenemang med julbak p¡
zoom. I december planeras f²r tv¡ ytterligare adventsevenamang, en g stf²rel sning med
polisen samt en idrottst vling p¡ distans.
De aktiviteter som planerats f²r men beh²vts st llas in r en sj lvf²rsvarskurs, pub med
musikquiz, julsittning, skidresa, badmintonturnering och ett event p¡ escape room.
F²r v¡ren 2021 r planerna att ordna en afterski p¡ zoom, h ng med kuf-evenemang/plugga
med kuf-evenemang, beerpong-turnering, fler g stf²rel sningar, tillbakasittning, cykelfest,
amazing race, examenssittning och firande f²r KUF:s 10-¡rsjubileum.
BeslVt: Verksamhetsplanen godk ndes.
11. Utvärdering av nollningsperioden
Ivar och Meriem r n²jda med nollningen trots att de beh²vde planera om en del med kort
varsel p¡ grund av situationen med covid-19. Ivar g¡r igenom utv rderingen som novischer
och faddrar svarade p¡. Den visar att ven novischer och faddrar var n²jda med nollningen,
majoriteten tyckte att det var en lyckad nollning och att covid-19-anpassningen genomf²rdes
p¡ ett bra s tt.
12. Beslut om ändring i stadgarna

Emmie ber ttar att nuvarande styrelse har ett f²rslag att ndra organiseringen av styrelsen f²r
att effektivisera styrelsearbetet. F²r att det ska genomf²ras m¡ste stadgarna ndras.
Emmie listar flera f²rslag p¡ till gg eller ndring av stadgar, efter varje f²rslag genomf²rs en
omr²stning. F²rslag p¡ de nya stadgarna hittas i bilaga 4 - F²rslag p¡ uppdaterade stadgar
2020.
12.1 Omorganisering av styrelsen
Emmie ber ttar om den planerade omorganisationen av styrelsen d r st²rsta f²r ndringarna r
att det ska bli tv¡ ledam²ter f²r utbildning, en f²r sociologi och en f²r r ttssociologi, samt att
det ska l ggas till tv¡ koordinater som r ǣordf²randeǤ varsitt utskott: n ringslivutskottet
och aktivitetsutskottet. En tydlig bild p¡ omorganisationen finns i dokumentet
Organisationsschema.
BeslVt: F²rslaget om omorganisering antas.
12.2 Utbyte av förtroendevalda
Emmie presenterar ett f²rslag p¡ att h lften av f²rtroendeposterna ska bytas ut p¡
v¡rterminen och h lften p¡ h²stterminen. F²rslaget inneb r att alla poster ska sitta i tv¡
terminer med undantag f²r verksamhets¡ret 2021/2022 n r f²r ndringen sker, d¡ kommer
n¡gra poster sitta en termin. Idag st¡r det i stadgarna att alla f²rtroendevalda sitter tv¡
terminer, vilket m¡ste ndras f²r att f²rslaget ska g¡ igenom.
BeslVt: F²rslaget antas.
12.3 Övergångsdatum
I stadgarna st¡r det att ²verg¡ngsdatumet mellan styrelserna r 30:e juni, vilket m¡ste tas bort
om 12.2 ska kunna genomf²ras.
BeslVt: Överg¡ngsdatumet upph vs.
12.4 Ändring av datum när vår- och höstmedlemsmötet ska ske
F²rslaget r att h²stmedlemsm²tet ska ske mellan 15:e oktober och 15:e november, och
v¡rmedlemsm²tet mellan 1:a mars och 1:a april.
(B) De nya datumen antas.
12.5 Valberedning
F²rslaget r att KUF ska tills tta en valberedning som ska nominera f²rtroendevalda poster.
Detta f²r att avlasta styrelsen och locka fler s²kande. F²r att tills tta en valberedning m¡ste
stadgarna ndras. Lovisa fr¡gar om det kommer g¡ att motkandidera om valberedningen
tills tts, Emmie svarar att det kommer g¡.
BeslVt: F²rslaget antas.

12.6 Suppleanter
Ordet ǣsuppleantǤ st¡r med i stadgarna men anv nds inte som ben mning p¡ de
f²rtroendevalda. B¡de AF och Akademikerf²rbundet SSR menar att vi kan ta bort avsnitten
d r suppleanter ber²rs, d rf²r r f²rslaget att ta bort ordet.
BeslVt: F²rslaget antas.
13. Behandling av motioner
Inga motioner har inkommit.
14. Presentation av samtliga poster med möjlighet att ställa frågor
Styrelsemedlemmarna presenterar sig sj lva och vad posterna inneb r.
a. Ordförande - Evelina
b. Vice ordförande - Emmie
c. Sekreterare – Tilda
d. Ekonomiansvarig - Andreas
e. Sociala utskottet – Meriem och Ivar
f. Idrottsutskottet - Malin
g. Utbildningsutskottet – Lisa
h. Eventutskottet - Freja
i. Arbetsmarknadsutskottet – Johanna
j. PR-utskottet – Diana
15. Övrigt
Inga ²vriga fr¡gor behandlas.
16. Mötets avslutande
Evelina tackar och f²rklarar m²tet avslutat.
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