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1. Mötets öppnande

- Ordförande Clara Antlöv förklarar Höstmedlemsmötet öppnat.

2. Val av mötesfunktionärer

a. Mötesordförande

- Mötet väljer Clara Antlöv till mötesordförande.

b. Mötessekreterare

- Mötet väljer Alva le Grand till mötessekreterare.

c. Två rösträknare

- Mötet väljer Susanna Tegler och Sara Bergman till rösträknare.

d. Två justeringspersoner

- Mötet väljer Alexandra Ander och Tilda Färggren till justerare.

3. Fastställande av dagordning

- Justerarna kontrollerar att kallelse till möte och dagordning för medlemsmötet har

publicerats i tid.

- Mötet bifaller justerarnas yrkande och fastställer dagordningen.

4. Fastställande av röstlängd

- Mötet fastställer röstlängden till 32 personer.

5. Verksamhetsberättelse och bokslut från föregående styrelse

- Alva Isaksson presenterar en sammanfattad version av Kriminologernas

universitetsförenings (KUF) verksamhetsberättelse från föregående styrelse.

Berättelsen redogör för KUF:s inre verksamhet, där bland annat sponsorer och

samarbeten, samt utlysningen av ett PR-utskott inkluderas, och även KUF:s yttre

verksamhet vilket omfattar bland annat aktiviteter från respektive utskott.

Verksamhetsberättelsen finns att läsa i sin helhet i möteshandlingarna.

- Ekonomiansvarig August Lögdberg presenterar KUF:s bokslut för föregående

styrelse. Boksultet finns att läsa i sin helhet i möteshandlingarna..



- Beslut: Det är mötets mening att godkänna föregående styrelsens

verksamhetsberättelse och bokslut.

6. Revisorernas yttrande

- Revisorerna Elin Berggren och Ofelia Eilertz lyfter att Elin Berggren i föregående

styrelses verksamhetsberättelse står som PR-ansvarig, något hon inte var. Det är

således i linje med stadgarna att Elin granskar föregående styrelsens arbete.

Revisorerna påtalar även att de under granskningen fann en differens på 24,9 kr

gällande inköp och försäljning av medaljer inför paradisbalen. Att

bokföringsprogrammet Visma är nytt för KUF betonas dock och revisorerna menar

att det är ett verktyg som kommer vara bra på sikt. De upptäckte vidare att

majoriteten av KUF:s inkomster betalas via Swish, vilket försvårar bokföringen. För

att underlätta ser de att swish i framtiden är bokförs som en underkategori.

Revisorerna menar slutligen att KUF:s föregående styrelse ska erhålla ansvarsfrihet.

7. Beslut om ansvarsfrihet för föregående styrelse

- Beslut: Det är mötets mening att bifalla föregående styrelsens ansvarsfrihet.

8. Preliminär budgetrapport

- August presenterar den preliminära budgetrapporten. Under föregående

verksamhetsår har KUF:s största inkomstkälla varit avgifter för novischperioden samt

medlemskap i föreningen. Även inkomster från sponsorer och samarbetspartners har

inkommit. KUF:s syfte är inte att gå med vinst, och de pengar som föreningen får in

ska återinvesteras i aktiviteter för föreningens medlemmar. Budgetrapporten finns att

läsa i sin helhet i möteshandlingarna.

- Beslut: Det är mötets mening att bifalla den preliminära budgetrapporten.

9. Preliminär verksamhetsplan

- Clara återger den preliminära verksamhetsplanen. KUF ämnar att arbeta för

medlemmarnas bästa och utgöra en inkluderande förening som skapar en gemenskap

hos dess medlemmar. Styrelsens mål är därför att utveckla föreningen så att den

engagerar fler medlemmar, och så att det finns aktiviteter för alla. Under hösten har

aktiviteter som novischperioden, paneldiskussion med alumner och krim-spinning

genomförts. I framtiden planeras aktiviteter som skidresa till alperna, paradisbalen

och gästföreläsning med SSR. Verksamhetsplanen finns att läsa i sin helhet i

möteshandlingarna.



- Beslut: Det är mötets mening att bifalla den preliminära verksamhetsplanen.

10. Utvärdering av novischperioden

- Petros Kyriakouleas och Elin Medelberg redovisar resultaten från utvärderingen av

den genomförda novischperioden. Majoriteten av de som svarat på den utskickade

enkäten Petros och Elin skapat gav novischperioden högsta betyg, 5 av 5. Den andel

som upplevt alkoholhets under perioden var mycket låg, lägre än den var vid förra

årets utvärdering, vilket Petros och Elin är mycket nöjda med. Faddrarnas insats har

värderats högt av novischerna, och skogsrave, sittningar och laserdome är de

aktiviteter som nämndes flest gånger som periodens roligaste aktiviteter. Den

feedback som inkommit har gällt informationen, som menades inte varit tillräckligt

tydlig samt interaktionen mellan novischgrupperna, som menades var något liten.

Novischgeneralerna kommer, inför framtida novischperiod, lägga fokus på att

förbättra dessa punkter samt övriga förbättringsaspekter som inkommit.

11. Behandling av inkomna propositioner och motioner

- Inga motioner har inkommit till Höstmedlemsmötet.

- Fyra propositioner har inkommit till Höstmedlemsmötet.

- Inledningsvis föreslår styrelsen att från och med terminsstart VT23 måste man ha

erlagt medlemsavgift för att medverka på KUF:s aktiviteter. I nuläget har KUF inga

riktlinjer gällande vilka som får medverka på föreningens evemenang, och individer

som ej är medlemmar i KUF har således deltagit i somliga aktiviteter. Detta riskerar i

sin tur att medlemsavgifterna inte täcker alla medverkande och således att försvåra

föreningens budgetering.

- Beslut: Det är mötets mening att bifalla propositionen.

- Styrelsen föreslår vidare att införa av en tredje novischgeneral till vårmedlemsmötet

2023. Idag har KUF två novischgeneraler som delar på uppgiften att planera och

genomföra novischperioden. Arbetsbördan för posterna har visat sig vara hög, och

införandet av en tredje post skulle i sin tur avlasta denna.

- Beslut: Det är mötets mening att bifalla propositionen.

- En tredje proposition är förslag om att införa ansvar för merch som del av

sekreterarens arbetsuppgifter inför höstmedlemsmötet 2023. Sekreteraren har hittills

varit den som ansvarat för inköp och försäljning av merch, ett ansvar som inte ingått

som en formell del av sekreterarens post. Styrelsen menar att införandet av ansvaret i



stadgarna hade tydliggjort och underlättat vem som besitter ansvaret för framtida

arbeten och styrelser.

- Beslut: Det är mötets mening att bifalla propositionen.

- Styrelsen presenterar slutligen propositionen förslag om ändring i formulering i

stadgarna. Den nuvarande formuleringen i 5 kap. §1 kan upplevas som otydlig

gällande vem som är firmatecknare. Styrelsen vill därför, för att förtydliga vem som är

firmatecknare, ändra från “firma tecknas av en eller flera av följande” till “firma kan

tecknas av följande”.

- Beslut: Det är mötets mening att bifalla propositionen.

12. Val av förtroendeposter

- Ny förtroendevalda kommer officiellt tillträda sina poster den 8/11.

a. Vice Ordförande (1)

- Valberedningens förslag är Felicia Idris Fehling. Mötet väljer Felicia Idris

Fehling.

b. Sekreterare (1)

- Valberedningens förslag är Ida Rickardsson. Mötet väljer Ida Rickardsson.

c. PR-ansvarig (1)

- Valberedningens förslag är Sanna Blom Henricson. Mötet väljer Sanna Blom

Henricson .

d. Koordinator för Aktivitetsutskottet (1)

- Valberedningens förslag är Majken Toivonen Strömberg. Mötet väljer Majken

Toivonen Strömberg.

e. Utskottsmedlem Näringslivsutskottet (1)

- Valberedningens förslag är Leia Malek. Mötet väljer Leia Malek.

f. Utskottsmedlemmar Aktivitetsutskottet

- Idrott (1)

- Valberedningens förslag är Moa Claesson. Mötte väljer Moa Claesson.

- Sociala (1)

- Valberedningens förslag är Isabella Johnsson. Mötet väljer Isabella

Johnsson.

g. Valberedning (2)



- Valberedningens förslag är Linnea Rosenthal och Amanda Manecke. Mötet

väljer Linnea Rosenthal och Amanda Manecke.

13. Övrigt

- Inga övriga frågor uppkommer.

14. Mötets avslutande

- Clara förklar mötet avslutat.



Lund, November-2022

Ordförande, Clara Antlöv

Sekreterare, Alva le Grand

Justerare, Alexandra Ander

Justerare, Tilda Färggren

Alexandra And


