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I = Information - D = Diskussion - B = Beslut

1. Mötets öppnande
- Ordförande Josefin förklarar Höstmedlemsmötet öppnat.

2. Val av mötesfunktionärer
a. Mötesordförande

- Mötet väljer Josefin Bergström till mötesordförande.
b. Mötessekreterare

- Mötet väljer Moa Markefjäll till mötessekreterare.
c. Två rösträknare

- Mötet väljer Isabella Viktor och Elin Berggren till rösträknare.
d. Två justerare

- Mötet väljer Felicia Lindström och Tekla Hagen till justerare av protokollet.

3. Fastställande av dagordning
- Mötet fastställer dagordningen.

4. Fastställande av röstlängd
- Mötet fastställer röstlängden till 30 röstberättigade personer.

5. Verksamhetsberättelse och bokslut från föregående styrelse
- Isabella summerar KUF:s verksamhetsberättelse från föregående styrelse.

Verksamhetsberättelsen innehåller bland annat genomförda aktiviteter och information
om genomförd omorganiseringen. Verksamhetsberättelsen finns att läsa i sin helhet i
möteshandlingarna.

- Mira redogör för KUF:s bokslut från föregående styrelse. Bokslutet finns att läsa i sin
helhet i möteshandlingarna.

- Beslut: Det är mötets mening att godkänna föregående styrelses verksamhetsberättelse
och bokslut.

6. Revisorernas yttrande
- Revisorerna Ellen Christensen och Hedda Björkegren påtalar att i granskningen uppkom

följande problem; bokslutet uppvisar en differens på 2 kr samt en problematik med



kvitton. Ellen och Hedda förespråkar att upprätta nya riktlinjer för att undvika detta i
framtiden. Det är revisorernas mening att förbise detta och yrkar därmed på ansvarsfrihet
för styrelsen för föregående period.

7. Beslut om ansvarsfrihet för föregående styrelse
- Beslut: Det är mötets mening att godkänna föregående styrelsens ansvarsfrihet med

revisorernas önskemål om nya riktlinjer i beaktning.

8. Preliminär budgetrapport
- Mira återger den preliminära budgetrapporten. Föreningen har sammanfattningsvis en

god ekonomi. Styrelsen verkar för att återinvestera eventuella överskott i föreningens
medlemmar. Den preliminära budgetrapporten finns att läsa i sin helhet bland
möteshandlingarna.

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

9. Preliminär verksamhetsplan
- Josefin återger föreningens vision och värdegrund. KUF verkar för att alla medlemmar

ska känna sig inkluderade, föreningens mål är att skapa en gemenskap hos medlemmarna.
KUF:s vision är att engagera fler medlemmar. Sedan senaste medlemsmötet har flertalet
aktiviteter genomförts, några exempel är novischperiod, gästföreläsningar, krim-spin och
jubileumssittning. Verksamhetsplanen finns att läsa i sin helhet bland möteshandlingarna..

- Beslut: Det är mötets mening att godkänna verksamhetsplanen.
-

10. Utvärdering av novischperioden
- Novischgeneral Lukas återger en sammanfattning av genomförd novischperiod.

Planeringsfasen påbörjades i april men med osäkerheter om förutsättningar och
restriktioner så uppgjordes a-, b-, och  c-planer i och med pandemin. Resultatet blev en
mix av planerna, men Lukas återger att nästan allt det tilltänkta gick att genomföra.
Under novischperioden genomfördes bland annat; två sittningar, HOF-vandring, Silent
Disco, stadsvandring, Beachparty i Lomma, cykelfest etc. Lukas uppger att novischeriet
är nöjda med faddrarnas insatser, även novischerna är nöjda med faddrarnas
engagemang. Återkoppling var positiv. Novischeriet känner sig generellt nöjda med
genomförd novischperiod. Under utvärderingen har vissa förbättringsaspekter
uppkommit och det är novischeriets mening att ta med sig kritiken för framtida planering
av novischperioder. Slutligen uppger Lukas att utskottet har ca. 400-500 kr kvar av
budgeten för perioden.

11. Behandling av inkomna propositioner och motioner
- Inga motioner har inkommit till Höstmedlemsmötet.
- En proposition har inkommit till Höstmedlemsmötet. Proposition gällande införandet av

ännu ett utskott, PR-utskottet. Styrelsen finner att det finns ett stort behov av fler
engagerade som kan underlätta PR-ansvarigs uppdrag. Propositionen föreslås vid bifall
utformas på uppdrag av nästkommande styrelse. Antalet medlemmar i utskottet lämnas
därmed öppet för framtida beslut.

- Beslut: Det är mötets mening att bifalla propositionen.



12. Val till förtroendeposter
a. Vice ordförande (1)

- Valberedningens förslag är Alva Isaksson. Mötet väljer Alva Isaksson.
b. Sekreterare (1)

- Valberedningens förslag är Alva le Grand. Mötet väljer Alva le Grand.
c. PR-ansvarig (1)

- Valberedningens förslag är Alva Gullman. Mötet väljer Alva Gullman.
d. Koordinator för aktivitetsutskottet (1)

- Valberedningens förslag är Susanna Tegler. Mötet väljer Susanna Tegler.
e. Koordinator för näringslivsutskottet (1)

- Valberedningens förslag är Tekla Hagen. Mötet väljer Tekla Hagen.
f. Utskottsmedlem näringslivsutskottet (1)

- Valberedningens förslag är Lina Vängborg. Mötet väljer Lina Vängborg.
g. Ansvarig för övriga sociala aktiviteter (1)

- Valberedningens förslag är Oskar Liljedahl. Mötet väljer Oskar Liljedahl.
h. Ansvarig för idrottsaktiviteter HT21-VT22(1)

- Valberedningens förslag är Andrea Andersson. Mötet väljer Andrea Andersson.
i. Ansvarig för idrottsaktiviteter HT21-HT22 (1)

- Valberedningens förslag är Magda Herdinius. Mötet väljer Magda Herdinius.
j. Valberedning (2)

- Valberedningens förslag är Isabella Viktor och Ruth Nordenson. Mötet väljer
Isabella Viktor och Ruth Nordenson.

13. Övrigt
- Inga övriga frågor uppkommer.

14. Mötets avslutande
- Josefin förklarar mötet avslutat.

Lund, Oktober 2021.
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