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1. Mötets öppnande

Evelina Arvidsson förklarar mötet öppnat.

Evelina berättar att det är viktigt att alla stannar kvar tills mötet är avslutat. Alla får gärna ha
kamera på men miken avstängd om inget annat anges. Mötets beslut kommer tas genom
acklamation, vilket innebär en öppen omröstning. I zoom klickar man då i den gröna knappen
för “ja” och den röda knappen för “nej”, man kan också välja att inte rösta. Under punkt 8
kan det bli en omröstning mellan personer, isåfall kommer vi genomföra en sluten
omröstning.

2. Val av mötesfunktionärer
a. Mötesordförande

(B) Evelina väljs till mötesordförande

b. Mötessekreterare

(B) Tilda Jansson väljs till mötessekreterare

c. Två justeringspersoner tillika rösträknare

(B) Malin Jansson och Lisa Angsås väljs till justeringspersoner tillika rösträknare

3. Justering av röstlängd

Andreas Artman kontrollerar röstlängden.

(B) Antalet röstberättigade i mötet bär 49 st. Därför bestäms röstlängden till 49.

4. Fastställande av dagordning

(B) Dagordningen godkänns och fastställs

5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret



Emmie sammanfattar verksamhetsberättelsen som även finns tillgänglig under
möteshandlingarna.

Vi är 165 st medlemmar i KUF. Årets styrelses fokus har varit omorganiseringen av KUF. För
att kunna genomföra omorganisationen har vi ändrat i stadgar och riktlinjer, vilket röstades
igenom på höstmedlemsmötet. Ändringen har gjort att styrelsen gått från 11 personer till 9,
samt lagt till ett utskott för näringsliv och ett utskott för aktiviteter. Vi har även tillsatt en
valberedning som nominerat sina första förtroendevalda till detta möte.

Under året har styrelsen arbetat med att fortsätta föra föreningen framåt och genom aktiviteter
skapat gemenskap. Några evenemang som genomförts på plats är en corona-anpassad
novischperiod, krim-spin och brännbollsturnering. Digitala event som genomförts är bland
annat tre gästföreläsningar, studieråd, advents-event och en digital pub.Kommande
evenemang är en jubileumssittning på AF-borgen, examenssittning för treorna och en sittning
på Helsingkrona.

Slutligen tackar styrelsen för förtroendet under det senaste verksamhetsåret.

(B) Verksamhetsberättelsen godkänns och kan läggas till handlingarna.

6. Budgetrapport för verksamhetsåret

Andreas redogör för KUF:s budget för verksamhetsåret. Vid starten av detta verksamhetsår
uppgick KUF:s tillgångar till 31,000kr. Under nollningen bidrog nollnings- och
fadderavgifter till inkomster på totalt 33,750 kr. De totala utgifterna under nollningen uppgick
till 17 572kr, vilket innebär ett överskott på 16,178kr. Styrelsen ämnade återinvestera dessa
pengar i kommande aktiviteter.

Den sammanlagda inkomsten från medlemsavgifter för närvarande är 25,600 kr. Just nu finns
det 82,087 kr på KUF:s konto. Av detta har KUF genom avtal med Akavia erhållit en inkomst
på 6,000kr, Akademikerförbundet SSR 6,000 kr och Hedvig 3,250kr. Dessa 15,250 kr ingår i
de tillgångar KUF för närvarande har på kontot.

I budgeten räknades det med ett resultat på 31 000 kr vid slutet av verksamhetsåret, vilket
innebär att vårt mål var att varken öka eller minska våra tillgångar. Då vi för närvarande har
mer pengar än förväntat jobbar styrelsen med att investera överskottet i extra evenemang för
medlemmarna. Styrelsen har även beslutat om en buffert på 30,000kr som inte får
understigas. Denna buffert fungerar som en bra startpunkt för nästkommande styrelse och ett
skyddsnät medtanke på den rådande situationen.

(B) Budgetrapporten godkänns och kan läggas till handlingarna

7. Behandling av motioner

Inga motioner har inkommit.

8. Val av förtroendeposter för nästkommande verksamhetsår



Valberedningen presenterar hur det kommer gå till om någon vill motkandidera på plats, detta
gör man genom att skriva till Emmie i zoom-chatten. Valberedningen läser sedan upp
motiveringar till dem som nominerats:

a. Ordförande (1)

VT21 - VT22 - Josefin Bergström
Josefin Bergström är en driven person som är full av idéer kring hur styrelsearbetet kan
utvecklas och förbättras. Josefin är en tydlig ledare, strukturerad och vill att alla ska vara
delaktiga i arbetet.  Valberedningen har intrycket av att Josefin är väldigt motiverad och vill
engagera sig, och är otålig att få börja visa framfötterna. Valberedningen har därför fullt
förtroende att Josefin Bergström kan axla rollen som Ordförande, och ta posten till nya,
oanade höjder.

b. Vice Ordförande (1)

VT21 - HT21 - Isabella Viktor
Isabella Viktor har erfarenhet av styrelsearbete och en tydlig bild av vad Vice ordförande
innebär. Hon vill arbeta inkluderande för alla medlemmar och även inom styrelsen som
grupp, och tar sig an alla uppgifter, stora som små, helhjärtat. Valberedningen är övertygade
att Isabella kommer ta denna posten med storm, varför de valt att nominera henne till Vice
ordförande.

c. Sekreterare (1)

VT21 - HT21 - Moa Markefjäll
Med en lång erfarenhet av rollen som Sekreterare tror vi att Moa Markefjäll är perfekt för
denna post. Vi ser en stor potential hos Moa att göra posten till sin egen, och hennes positiva
attityd bidrar till en härlig stämning i styrelsearbetet. Valberedningen har fullt förtroende att
Moa kommer sköta rollen som sekreterare galant, och väljer därför att nominera henne till
Sekreterare.

d. Ekonomiansvarig (1)

VT21 - VT22 - Mira Boman Persson
Som en öppensinnad och initiativtagande person är Mira Boman Persson helt rätt person för
posten som Ekonomiansvarig. Mira är strukturerad och ordentlig i alla uppgifter hon tar sig
an, och ger intrycket av att engagemang är något roligt och spännande. Valberedningen är
säkra på att Mira kommer briljera på posten som Ekonomiansvarig, och väljer därför att
nominera henne till detta.

e. Ledamöter för Utbildningsutskottet (2)

Ledamot utbildning (sociologi) VT21 - VT22 - Selma Shehata
Selma Shehata är en observant och uppmärksam person som vill utveckla rollen som
utbildningsledamot. Hon vill vara ett stöd för andra elever, och en länk mellan studenterna



och lärarna. Selma visar också på att hon har flera idéer för att studenter ska bli mer
involverade i sin utbildning. Valberedningen tycker att Selma visar stor potential och har
tilltro till att hon kommer ta posten som ledamot utbildning till nya höjder!

Ledamot utbildning (rättssociologi) VT21 - VT22 - Anna Ohlsson
Med erfarenhet av styrelsearbete och studierådet ser valberedningen Anna Ohlsson som en
hårt arbetande tjej som kan utveckla rollen som ledamot utbildning. Anna vill skapa mer
gemenskap inom programmet och bidra med idéer kring hur studenter och lärare kan
förbättra utbildningen. Valberedningen tror att Anna kommer göra ett utmärkt jobb som
ledamot utbildning utifrån den erfarenhet hon har, varför de valt att nominera henne.

f. Ledamot för PR (1)

VT21 - HT21 - Elin Berggren
Elin Berggren har en tydlig och påläst bild av vad styrelsearbete innebär, och har bra koll på
läget. Hon är lyhörd för andras åsikter och valberedningen ser henne som en kommunikativ
person som kan förmedla och visa KUF:s bästa sidor i sociala medier. Valberedningen tror att
Elin kan bidra med massor av kreativa idéer på posten som PR-ansvarig, och har fullt
förtroende för hennes förmågor, varför de valt att nominera henne till detta.

g. Koordinator för Aktivitetsutskottet (1)

VT21 - VT22 - Felicia Lindström
Felicia Lindströms ansvarskänsla och tidigare erfarenheter av styrelsearbete gör henne till en
prima Koordinator för Aktivitetsutskottet. Valberedningen fick intrycket av Felicia som
kunnig, dynamisk och villig att arbeta i team med andra, och som en person som alltid är
villig att lära. Beslutet av Valberedningen att nominera henne till posten kommer därmed med
stor tilltro.

h. Utskottsmedlemmar Aktivitetsutskottet

Novischeriet (2)

VT21 - VT22 - Lukas Schellerer
Lukas Schellerer är karismatisk, strukturerad och social. Hans tidigare erfarenheter
tillsammans med hans personlighet och inställning gör honom mer än lämplig för posten som
Novischansvarig. Valberedningen är övertygad om att Lukas kommer göra ett utomordentligt
jobb på posten, samt ta dess kapacitet till nya höjder genom att göra novischperioden så
fantastisk och minnesvärd som bara är möjligt. Till följd av detta har Valberedningen tagit
beslutet att nominera Lukas till posten som Novischansvarig.

VT21 - VT22 - Sofia Ekström
Sofia Ekströms inkluderande, lösningsorienterade och tillmötesgående personlighet
tillsammans med ett engagemang och tidigare erfarenheter gör henne väl passande för posten
som Novischansvarig. Valberedningen har stor tilltro till Sofias förmåga att maximera postens



potential i såväl teorin och praktiken, och har därmed enhälligt valt att nominera henne till
posten.

Idrott (1)

VT21 - HT21 - Andrea Andersson

Som framåt, positiv och mån om att skapa gemenskap är Andrea en självklar Ansvarig för
idrottsaktiviteter. Med sin glädjespridande inställning och lösningsorienterade förmåga är
Valberedningen överens om att hon kommer att göra ett utomordentligt och nyskapande jobb
på posten, och har därmed valt att nominera henne till denna.

Övriga sociala aktiviteter (2)

VT21 - VT22 - Emil Wersäll
Med en tydlig och öppensinnad bild av posten är Emil Wersäll som klippt och skuren för
uppdraget Ansvarig för övriga sociala aktiviteter. Hans förmåga att se möjligheter,
tillsammans med tidigare erfarenheter av att bland annat arrangera en tacksittning till
nuvarande ettors faddrar, som corona tyvärr satte stopp för, verkade som ved på elden. Emil
är utåtriktad, kreativ, charmig och full med idéer, vilket enade Valberedningen i beslutet att
nominera honom till posten.

VT21 - HT21 - Petra Axelsson
Petra Axelsson är i första hand en lagspelare som tycker om att arbeta i team med andra. Vi
fick intrycket av Petra som en hängiven och motiverad person, redo att ta revansch efter
corona gällande arrangemang och aktiviteter. Övertygade om att Petra kommer ta posten som
Ansvarig för övriga sociala aktiviteter till sin fulla potential, har Valberedningen därmed valt
att nominera henne till denna.

i. Koordinator för Näringslivsutskottet (1)

VT21 - HT21 - Tekla Hagen
Tekla Hagen är en utåtriktad och drivande person som är väldigt bekväm i
gruppsammanhang. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta i styrelser, och av att anordna
olika evenemang. Med hennes ambitioner att skapa kontakter med arbetslivet och hennes
ledaregenskaper ser valberedningen Tekla som ett solklart val till posten som koordinator för
näringslivsutskottet. Valberedningen har fullt förtroende för att Tekla kommer ta sig an denna
nya post helhjärtat.

j. Utskottsmedlemmar Näringslivsutskottet (2)

VT21 - VT22 - Lisa Magnusson
Lisa Magnusson är strukturerad, full av idéer och ser vikten av arbetslivets inkludering i
utbildningen. Med en tidigare erfarenhet av arbete inom service ser Valberedningen stor
potential i Lisa som Utskottsmedlem inom Näringslivsutskottet, då hennes inställning och



vilja att engagera sig kan lyfta posten på ett positivt sätt. Valberedningen nominerar därmed
med fullt förtroende Lisa till posten.

VT21 - HT21 - Isabella Svensson
Med sitt engagemang, sin ödmjukhet och sin vilja att skapa gemenskap tror Valberedningen
att Isabella Svensson hade gjort ett utmärkt jobb som Utskottsmedlem inom
Näringslivsutskottet. Isabella är positiv och tar alltid sina arbetsuppgifter på största allvar,
vilket enar Valberedningen i beslutet att nominera henne till posten.

k. Valberedning (1)

VT21 - VT22 - Olivia Arvidsson
Olivia Arvidsson är lyhörd, företagsam och social. Hon är öppensinnad och vill gärna
engagera sig. Valberedningen har enhälligt beslutat att nominera Olivia till posten som
medlem av Valberedningen med hennes passande egenskaper och tidigare erfarenheter som
grund för beslutet.

l. Revisorer (2)

Revisor VT21 - VT22 - Hedda Björkegren
Revisor VT21 - VT22 - Ellen Christensen
Hedda Björkegren och Ellen Christensen har god insyn i verksamheten, en grundläggande
trygghet och en stor potential att syna verksamheten i sömmarna. Detta gör att
Valberedningen enhälligt tror att de kommer hålla ordning och reda i papperna och utföra
arbetet som revisorer efter konstens alla regler. Valberedningen har således beslutat att
nominera Hedda Björkegren och Ellen Christensen till posterna.

(B) Eftersom ingen motkandiderar väljs alla nominerade in som förtroendevalda i KUF.

9. Övriga frågor eller tillägg

Inga övriga frågor dyker upp,

10. Mötets avslutande

Evelina och styrelsen hälsar grattis till alla nyinvalda och Evelina förklarar mötet avslutat.



Undertecknat plats, datum - Lund, 22/3- 2021

Ordförande, Evelina Arvidsson

Sekreterare, Tilda Jansson

Justerare, Malin Jansson

Justerare, Lisa Angsås


