
  14 oktober 2018 
 

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala 

Årsmöte 2018 

1. Årsmötets öppnande. 

Årsmötet öppnas klockan 14:15.  

2. Val av mötesordförande.	

Årsmötet beslutar att tillsätta Jim Jormanainen som mötesordförande. Beslutet fattas 

14:15. 	

3. Val av mötessekreterare. 

Årsmötet beslutar att tillsätta Rebecca Rieschel som mötessekreterare. Beslutet 

fattas 14:16.  

4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

Årsmötet beslutar att tillsätta Jacob Sandström och Beatrice Chamberlain som 

justerare och Alina Kaiser som rösträknare. Beslutet fattas 14:17. 	

5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 

Årsmötet beslutar att godkänna kallelseförfarandet för årsmötet. Beslutet fattas 

14:18. 	

6. Justering av röstlängd. 

Årsmötet fastställer antalet närvarande med närvarorätt till 1 st och antalet 

närvarande med rösträtt till 11 st. Beslutet fattas klockan 14:19.  

7. Fastställande av dagordning. 

Årsmötet beslutar att godkänna dagordningen. Beslutet fattas 14:20. 
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8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

och styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) 
för det senaste räkenskapsåret. 
 
F.d. ordförande Niclas Wahlgren presenterar verksamhetsberättelsen från 
föregående verksamhetsår (se bilaga A).  
Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen från det senaste verksamhetsåret 
till handlingarna. Beslutet fattas kl. 14:41.  
 
F.d. kassör Ivar Wahlgren presenterar den ekonomiska berättelsen (balans- och 
resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret (se bilaga B).  
 
Årsmötet beslutar att lägga den ekonomiska berättelsen för det senaste 
räkenskapsåret till handlingarna. Beslutet fattas kl. 14:56. 
 

9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets /räkenskapsåret. 
 
Linnea Englund Davidsson, revisor, presenterar berättelsen över styrelsens 
förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret (se bilaga C). Årsmötet 
beslutar att lägga revisionsberättelsen för det senaste verksamhets/räkenskapsåret till 
handlingarna. Beslutet fattas kl. 15:03. 

	
10.  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 
Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 
Beslutet fattas 15:05.	

	
11.  Revidering av §1 - föreningens engelska namn. 

Bakgrund: Se bilaga D.  
 
Årsmötet beslutar att godkänna revideringen. Beslutet fattas 15:07.  
 

12.  Revidering av §1 - enskild firmateckning. 
 
Bakgrund: Se bilaga D.  
 
Årsmötet beslutar att godkänna revideringen. Beslutet fattas 15:08. 

	
13.  Revidering av §3.3, §5.6, §5.2 samt §7.2 - stavning och struktur. 

 
Årsmötet beslutar att godkänna revideringarna. Beslutet fattas 15:10. 

	
14. Tillägg av ny paragraf - §4.4, om byte av föreningens 

logotyp.	
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Bakgrund: Se bilaga D.  
 
Årsmötet beslutar att godkänna tillägget. Beslutet fattas 15:11. 

	
	
15. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor.  

Mötet avslutas kl. 15:11.  

 

Justerare: Jacob Sandström   Ort/datum: 

 

 

Justerare: Beatrice Chamberlain  Ort/datum: 

 

 

Sekreterare: Rebecca Rieschel  Ort/datum:  
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