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Protokoll extra årsmöte
Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening
1)

Mötet öppnas

Mötet öppnas av ordförande Emilia Modigh.

2)

Val av mötesordförande

Mötet föreslår Emilia Modigh till mötesordförande.
Mötet beslutar att välja Emilia Modigh till mötesordförande.

3)

Val av mötessekreterare

Mötet föreslår Louise Årebäck till mötessekreterare.
Mötet beslutar att välja Louise Årebäck till mötessekreterare

4)

Val av två protokolljusterare

Mötet föreslår Ville Trygg och Ellen Erre till protokolljusterare tillika rösträknare.
Mötet beslutar att välja Ville Trygg och Ellen Boije af Gennäs Erre till protokolljusterare
tillika rösträknare.

5)

Fastställande av röstlängd

Rösträknarna föreslår röstlängden till 15 röstberättigade.
Mötet fastställer röstlängden till 15 röstberättigade.

6)

Fastställande av dagordning

Eftersom inga motioner inkommit föreslår mötet att styrka punkten Behandling av motioner från
dagordningen. Mötet beslutar att ta bort punkten Behandling av motioner från den föreslagna
föredragningslistan och fastställa dagordningen för årsmötet.

7)

Mötets stadgeenliga utlysande

Styrelsen genom Rebecka Kvart föredrar datum för utlysande av mötet, den 27 december 2016, och
föreslår att mötet beslutar att anse det extra årsmötet som stadgeenligt utlyst.
Mötet beslutar att fastställa det extra årsmötet som stadgeenligt utlyst.

8)

Behandling av propositioner

Mötet behandlar styrelsens proposition ”Förslag till stadgeändringar” och beslutar att ta ställning till
propositionens fyra att-satser separat. Två yrkanden inkommer till mötespresidiet; Yrkande gällande
§10 samt Yrkande gällande §32. Yrkande gällande §10 avser styrelsens propositions tredje att-sats
och yrkar att den istället formuleras: Tillägg av ett tredje stycke med formuleringen: Medlemskap i
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LUPEF innebär automatiskt medlemskap i Politicesstudenternas Riksorganisation såvida inte
medlem begär annat. Då Yrkande gällande §32 avser revidering av stadgans 32:a paragraf om
tillsättande av vakanser avser mötet att bordlägga ärendet till LUPEF:s vårmöte i mars för att ge
föreningens medlemmar tid att sätta sig in i frågan. Styrelsen får i uppdrag att informera om
yrkandet och dess innebörd i utskicket av möteshandlingarna till nästkommande årsmöte.
Mötet beslutar att:
- bifalla propositionens första att-sats.
- avslå propositionens andra att-sats.
- ställa propositionens tredje att-sats mot yrkandet gällande §10 föreslagna att-sats. Mötet finner
avslag för propositionens tredje att-sats och bifaller det yrkande förslaget.
- bifalla propositionens fjärde att-sats.
- bordlägga yrkandet med avseende på §32 till LUPEF:s ordinarie årsmöte i mars.

9)

Beslutspunkt - tolkning av stadgan

Med anledning av att en ny kassör tillsats av styrelsen enligt §32 uppstår tvistemål gällande
styrelsens tolkning av stadgan. Diskussion uppstår i frågan om att bordlägga ärendet om huruvida
det var fel av styrelsen att inte utlysa val av kassör under det extra årsmötet då mötet tvingas ta
ställning till dilemmat mellan behovet av en kassör fram till årsmötet för föreningens fortlöpande
verksamhet och medlemmarnas inflytande över föreningens ledning. Således står föreningen för två
tvister gällande dess stadga; dels styrelsens tolkning av att tillsättandet av kassör gällande till
årsmötet i mars, dels tvistemålet beträffande bordläggningen av ärendet.
Mötet beslutar att bordlägga frågan gällande tvistemålen av LUPEF:s stadga till årsmötet i
mars vilket även skall utlysas i möteshandlingarna inför mötet för årsmötet att ta ställning
till.

10)

Övriga frågor

Louise Årebäck informerar mötet om att en jävsituation uppstod i samband med tillsättandet av en
revisorssuppleant vid LUPEF:s höstmöte den 12 oktober 2016. Jävig person avgick därför med
omedelbar verkan veckan efter höstmötet.

11)

Mötes avslutande

Ordförande Emilia Modigh förklarar mötet avslutat.
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_____________________________________
Ville Trygg, justerare

_____________________________________
Ellen Boije af Gennäs Erre, justerare

_____________________________________
Louise Årebäck, mötessekreterare

_____________________________________
Emilia Modigh, mötesordförande
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