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Årsmöte för Verksamhetsår 2016 
 

 

§ 1 Val av mötesordförande och sekreterare 
Marina Mossberg väljs till ordförande och Linnéa Sjöberg väljs till sekreterare. 

 

§ 2 Val av 2 justeringshen, tillika rösträknare 

Tove Svensson och Erica Berghäll väljs till justeringshen. 

 

§ 3 Upprättande av röstlängd 

Närvarande under årsmötet är 13 GARS medlemmar samt GFRK´s ordförande Joel Carlsson. Tove 

Svensson, medlemsansvarig har tagit ut en medlemslista som verkar som röstlängd. Rösträtt 

tillkommer medlem som betalt medlemskap föregående år, eller senast en vecka före årsmötet.  

Närvarande medlemmar har alla rösträtt och närvarande är Tove Svensson, Linnéa Sjöberg, Marina 

Mossberg, Hanna Johansson, Julia Lindholm, Elin Andrée, Erica berghäll, Sofia Hagberg, Karin 

Angholt, Hanna Bergström, Sofia Hansson, Fanny Nyberg och Elisa Lappalainen.  

§ 4 Fastställande av att mötet blivit i behörig ordning utlyst 

Mötet godkänner att årsmötet har blivit behörigt utlyst.  

 

§ 5 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 

Under mötet finns material tillgängligt och alla läser verksamhetsberättelsen på plats. Det har även 

varit utlyst och funnits tillgängligt innan mötet. Mötesordförande läser upp en sammanfattning av 

verksamhetsberättelsen samt vilka medlemmar som har ingått i styrelsen. Verksamhetsberättelse – 

och förvaltningsberättelse läggs till handlingarna.  

 

§ 6 Revisorernas berättelse 
Revisorerna har avgett sina revisionsberättelser (se bilaga 1 & 2). Daniel Nalum och Hanna Hellgren 

har varit året 2016 revisioner och de anser att allt är i sin ordning med föreningens 

ekonomiredovisning och verksamhet. De anser att styrelsen 2016 kan ges ansvarsfrihet. 

 

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för avgåendestyrelsen 

Årsmötet beslutar att styrelsen för verksamhetsåret 2016 ges ansvarsfrihet.  

 

§ 8 Val av ordförande 
Valberedningen har Sofia Hagberg som förslag till ordförande posten. Hon presenterar sig och 

berättar om sitt intresse för föreningen. Inga ytterligare förslag inkommer och Sofia Hagberg väljs till 

ordförande.  

 

§ 9 Val av kassör 

Gabriella De Feola presenteras som valberedningens förslag och inga ytterligare förslag inkommer, 

Gabriella De Feola väljs till kassör.  

 

§ 10 Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter 

Under verksamhetsår 2017 fastställs det till 8 ledamöter i styrelsen, varav två är adjungerande.  
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§ 11 Val av övriga styrelseledamöter 

Förslag gällande övriga styrelsemedlemmar presenteras från valberedningen. Karin Angholt, Erica 

Berghäll, Jessie Frisell och Julia Lindholm presenteras som förslag till ledamöter samt Therese Von 

Hackwitz och Vera Strandvik presenteras som förslag till adjungerande ledamöter. Årsmötet beslutar 

att valberedningens förslag är välgenomtänkt och samtliga personer röstas in. Inga ytterligare 

förslag/nomineringar inkommer under mötet.   

 

§ 12 Val av 2 revisorer 

Sanna Balazsi Henriksson har erbjudit sig att vara revisor för verksamhetsår 2017. Styrelsen 2017 åtar 

sig att utse en till revisor inför kommande årsmöte. 

 

§ 13 Val av sammankallande ledamot i valberedningen 

Karin Angholt från styrelsen 2017 väljs till sammankallande för valberedningen.  

 

§ 14 Fastställande av årsavgifter 

Årsavgiften för 2017 fastställs till föregående års avgift på 60 kr per termin eller 120 kr för 

verksamhetsår.  

 

§ 15 Fråga om styrelsens rätt att ta beslut gällande den allmänna verksamheten 

Årsmötet ger styrelsen för 2017 rätt att fatta beslut gällande den allmänna verksamheten för 

kommande verksamhetsår.  

 

§ 16 Övriga i behörig ordning till årsmötet inkomna ärenden  
Motion 1 (se bilaga 3) röstas igenom med stadgeändringen: 
 
 10 § Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med aktuell styrelseperiod från årsmöte 

till årsmöte. Sittande styrelse redovisar verksamhets- och räkenskapsår för sin mandatperiod.  

Motion 2 (se bilaga 4), det finns inget förslag för stadgeändring utan motionen är öppen för 

diskussion.  

Resultatet av diskussionen leder till ett förslag av förtydligande i stadgarna under § 20. Förslaget till 

stadgeförtydligande är att ledamöter kan ersättas under verksamhetsåret om ledamot avgår pga. 

rimliga skäl. Förslaget på stadgetillägg kommer publiceras på Facebook via GARS medlemssida. 

Årsmötet har beslutat att röstberättigade medlemmar får ta ställning till förslaget och röstning 

kommer ske genom kommentarer på inlägget via JA/NEJ. Om medlem har någon tilläggs detalj skall 

denna mejlas in till ordforande@gars.nu. Förslaget kommer att vara utlyst en vecka och då skall även 

omröstningen ske.  

Protokoll godkändes 2017-03-21 

 

-----------------------------------------------------  --------------------------------------------------- 

Marina Mossberg, Mötesordförande  Linnéa Sjöberg, Mötessekreterare 

 

 

-----------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 

Erica Berghäll, Justeringshen   Tove Svensson, Justeringshen 

mailto:ordforande@gars.nu
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BILAGA 1 

 

Motion 1 - Ändring i stadgarna 
 
Stadgarna gällande verksamhets- och räkenskapsår lyder: 
 
10 § Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 

Eftersom den nya styrelsen tar vid i början av året (februari/mars) bör verksamhets- och 

räkenskapsår sammanfalla med aktuell styrelseperiod. Styrelsen redovisar då för den period de varit 

sittande. 

Stadgeändring: 
10 § Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med aktuell styrelseperiod från årsmöte 

till årsmöte. Sittande styrelse redovisar verksamhets- och räkenskapsår för sin mandatperiod.  
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BILAGA 2 

 

Motion 2 – Inval av nya röstberättiga ledamöter under verksamhetsår 

Med en närmare titt och tolkning av stadgarna förekommer det inga vidare bestämmelser om GARS 

medlem kan bli invald under verksamhetsår i styrelsen. Enligt paragraf §9, §13 samt §18 framgår det 

klart och tydligt att under allmänna möten äger varje GARS medlem som erlagt årsavgift en röst. 

Alltså skulle eventuellt en ökning av allmänna möten medföra tillförsel av engagemang från 

medlemmarna i föreningen. Som student flyttar man på sig ofta, antingen utomlands eller uppehåll i 

studierna. Detta medför att vi mister engagemang under terminer då dem faktiskt är aktiva studenter 

i Västra Götaland. Att som ledamot ingå i styrelsen under årsmötet med eventuellt terminsbasis, eller 

vidare information av eventuella utlandsstudier/uppehåll under kommande verksamhetsår skulle 

gynna oss som förening och beslutande organ.  

Förslag är att Ordförande och kassör som vanligt beslutas under årsmötet och fastställs sittande i ett 

helt verksamhetsår utan uppehåll, men att övriga ledamöter kan sitta på terminsbasis. Undantag 

skulle kunna vara om det eventuellt fanns två intressenter av samma post, att en uppdelning av 

posten under verksamhetsåret skulle göras. Detta skulle då ge möjligheten för styrelseledamöter att 

blanda sina roller och fördela ansvaret efter sina egna studier.  

Som styrelseaktiv avger du ett ansvar att befinna dig engagerad och verksam under sittande period 

och detta är någonting som skall respekteras och ske med eget samvete mot dina medaktörer. 

Denna motion är alltså inte till för att förstärka ”komma och gå effekten”, utan ser mer till att verka 

flexibelt och passande för studenters livssituationer. Det är därför viktigt att kunna välja in nya 

ledamöter till styrelsen genom verksamhetsåret för att fånga upp drivkraft och entusiasm. Dessa nya 

ledamöter skall få rätt till att rösta under styrelsemöten under de premisser som gäller allmänt möte. 

Alltså är förslaget i denna motion att tillgodose sig GARS medlemmar som visar engagemang och 

arbetsvilja för en styrelsepost oavsett tid på året.  

Med en tolkning av §20 finns det inga bestämmelser om inval av styrelseledamot under åretsgång. 

Det ända som står i stadgarna är under §16 punkt nr 11, Val av övriga styrelseledamöter. Detta tolkas 

dock inte som en begränsning av inträdande i styrelsen med rösträtt som ledamot under 

verksamhetsåret. Detta eftersom kriterier under §20 endast ger en beskrivning av styrelsens 

sammansättning. Enligt §13 äger var GARS medlem rösträtt under årsmöte, extra årsmöte samt 

allmänt möte. Förslaget i denna motion skulle ge möjligheten för GARS medlemmen att ingå en roll i 

styrelsen samt följa och stödja §21 där framförallt punkt 1 skulle vid behållas av denna motion.  

 

 

 


