
   

 

 

Dagordning Föreningsstämma 21 november 2022, Ihresalen Engelska 

Parken 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna, förklarar hur mötestekniken fungerar, informerar om 

ordlistan samt vad som kommer gås igenom under föreningsstämman. Ordförande förklarar 

att alla aktiva medlemmar i Dynamicus har rösträtt och yrkanderätt under föreningsstämman. 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16:05.  

§ 2 Fastställande av närvaro och röstlängd inför mötet 

Ordförande räknar upp röstlängden och föreningsstämman beslutar att fastställa röstlängden 

till 27 personer, varav en person deltar digitalt via Zoom. Föreningsstämman beslutar även att 

justera röstlängden löpande.  

§ 3 Godkännande av mötets behöriga utlysande 

Kallelse till föreningsstämman gick ut till föreningens medlemmar via mejl den 10/10-2022, 

sex veckor innan mötesdagen. Föreningsstämman har även annonserat via Dynamicus 

hemsida. Föreningsstämman beslutar att godkänna behöriga utlysande. 

§ 4 Fastställande av dagordningen 

Föreningsstämman godkänner dagordningen.  

§ 5 Val av mötets Ordförande och Mötessekreterare 

Föreningsstämman beslutar att utse sittande ordförande Alice Tegebro till mötesordförande 

samt sittande sekreterare Cornelia Mazloomian Svalland till mötessekreterare. 

§ 6 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Föreningsstämman beslutar att utse i valberedningen sittande Stephanie Slagbrand och Jonas 

Zouari till justeringspersoner tillika rösträknare. 

§ 7 Halvårsrapport för innevarande termin 

Samtliga styrelsemedlemmar presenterar sina halvårsrapporter för innevarande termin. 

Ekonomiansvarig redovisar även en ekonomisk rapport för tidsperioden 1/1-31/10-2022. 

Samtliga halvårsrapporter går att finna i handlingarna. Årsmötet beslutar att lägga 

halvårsrapporterna för HT22 till handlingarna. 

§ 8 Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår 

Ekonomiansvarig redogör för budget av nästkommande verksamhetsår. Föreningsstämman 

beslutar att godkänna budgeten för nästkommande verksamhetsår 2023.  



   

 

§ 9 Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 

Samtliga styrelseledamöter presenterar verksamhetsplan relaterad till sin post för 

verksamhetsåret 2023. Samtliga verksamhetsrapporter går att finna i handlingarna. 

Föreningsstämman godkänner att fastställa samtliga verksamhetsplaner för nästkommande 

verksamhetsår 1/1-31/12/2023. 

 

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år 

Styrelsen yrkar att fastställa medlemsavgift till 0kr för nästkommande år. Föreningsstämman 

beslutar att fastställa medlemsavgift för 2023 till 0kr 

Föreningsstämman ajourneras kl 16:52 

Föreningsstämman återupptas kl 17:02 

Mötets ordförande läser upp röstlängden. Föreningsstämman beslutar att fastställa 

röstlängden till 27 personer.  

§ 11 Revidering av stadgar 

Ordförande föreslår att revidera Dynamicus nuvarande stadgar. Följande justeringar föreslås: 

§ 7 Styrelse – Information om Administratörer tillagt 

§ 20 Ärenden vid Föreningsstämman, punkt 11 – Information om Administratörer tillagt 

Föreningsstämman godkänner ovanstående justeringar gällande revidering av Dynamicus 

stadgar. 

§ 12 Val av Sekreterare, Evenemangssamordnare, Webmaster, Ekonomiansvarig, 

Idrottssamordnare samt Näringslivssamordnare. Alternativt val av två Administratörer 

som ersättning för posterna Sekreterare och Webmaster 

Mötets ordförande informerar om hur val av styrelseledamöter kommer gå till. 

Administratörer 

Valberedningen presenterar huvudkandidaterna som är Maja Axling och Tuva Ärlemalm. 

Mandatperioden är om 1 år, från 1/1-31/12–2023. Respektive kandidat presenterar sig inför 

föreningsstämman och besvarar ställda frågor från styrelsen.  

Föreningsstämman beslutar att genom acklamation välja Maja Axling och Tuva Ärlemalm till 

posten som Administratörer för mandatperioden 1/1-31/12–2023. 

Evenemangssamordare 

Valberedningen presenterar huvudkandidaterna som är Alyssa Larsson. Mandatperioden är 

om 1 år, från 1/1-31/12–2023. Kandidaten presenterar sig inför föreningsstämman och 

besvarar ställda frågor från styrelsen.  



   

 

Föreningsstämman beslutar att genom acklamation välja Alyssa Larsson till posten som 

Evenemangssamordnare för mandatperioden 1/1-31/12–2023. 

Ekonomiansvarig 

Valberedningen presenterar huvudkandidaterna som är Lina Borgström. Mandatperioden är 

om 1 år, från 1/1-31/12–2023. Kandidaten presenterar sig inför föreningsstämman och 

besvarar ställda frågor från styrelsen.  

Föreningsstämman beslutar att genom acklamation välja Lina Borgström till posten som 

Ekonomiansvarig för mandatperioden 1/1-31/12–2023. 

Idrottssamordnare 

Valberedningen presenterar huvudkandidaterna som är Max Thorén. Mandatperioden är om 1 

år, från 1/1-31/12–2023. Kandidaten presenterar sig inför föreningsstämman och besvarar 

ställda frågor från styrelsen.  

Föreningsstämman beslutar att genom acklamation välja Max Thorén till posten som 

Idrottssamordnare för mandatperioden 1/1-31/12–2023. 

Näringslivssamordnare – vakant 

Ordförande informerar om att posten som näringslivssamordnare är vakant och att 

rekryteringen för denna post kommer påbörjas återigen under årsskiftet.  

§ 13 Val av Internrevisor/er för en tid av ett år 

Internrevisorer 

Ordförande föreslår att förlänga de nuvarande sittande internrevisorerna Ulrika Tilstam och 

Nanna Bergquist till posten som internrevisorer för mandatperioden 1/1-30/6-2023 på grund 

av ett sent avhopp. Föreningsstämman beslutar att genom acklamation välja Ulrika Tilstam 

och Nanna Bergquist till posten som Internrevisorer för mandatperioden 1/1-30/6–2023. 

§ 14 Behandling av motioner som inlämnats till Styrelsen senast 30 dagar innan mötet 

Inga motioner har inlämnats till styrelsen senast 30 dagar innan mötet. 

§ 15 Fastställande av firmatecknare 

Ordförande redogör för teckningsrätten. Föreningsstämman beslutar att bevilja Alice Tegebro 

teckningsrätt för föreningens samtliga konton under mandatperioden 1/1-30/6–2023, samt 

beslutar årsmötet att bevilja fortsatt teckningsrätt för Lina Borgström under mandatperioden 

1/1-31/12–2023. 

§ 16 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 



   

 

§ 17 Ordet är fritt 

Julia informerar om den kommande sexan som sker på Borgen efter föreningsstämman.  

§ 18 Mötets avslutande 

Styrelsen tackar så mycket för alla som medverkat på mötet. Ordförande tackar även alla 

styrelseledamöter som avgår från sina poster. Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 

17:40. 

 

 

 

 

 

_________________________                               _________________________  

Mötesordförande Frida Lögdberg                  Mötessekreterare Cornelia Mazloomian Svalland 

 

_________________________   _________________________  

Justeringsperson Jonas Zouari  Justeringsperson Stephanie Slagbrand 

 

 

 

 

 

 

 

 


