
   

 

 

Dagordning Årsmöte 9 maj 2022, Humanistiska Teatern 

§ 1 Mötets öppnande 

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

ordlistan samt vad som kommer gås igenom under årsmötet. Ordförande förklarar att alla 

aktiva medlemmar i Dynamicus har rösträtt och yrkanderätt under årsmötet. Ordförande 

förklarar mötet öppnat klockan 16:26.  

§ 2 Fastställande av närvaro och röstlängd inför mötet 

Ordförande räknar upp röstlängden och årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till 62 

personer. Årsmötet beslutar även att justera röstlängden löpande.  

§ 3 Godkännande av mötets behöriga utlysande 

Kallelse till årsmötet gick ut till föreningens medlemmar via mejl den 28 mars 2022, sex 

veckor innan mötesdagen. Årsmötet har även annonserat via hemsida, Facebook och 

Instagram. Årsmötet beslutar att godkänna behöriga utlysande. 

§ 4 Fastställande av dagordningen 

Årsmötet godkänner dagordningen.  

§ 5 Val av mötets Ordförande och Mötessekreterare 

Årsmötet beslutar att utse sittande ordförande Frida Lögdberg till mötesordförande samt 

sittande sekreterare Cornelia Mazloomian Svalland till mötessekreterare. 

§ 6 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Årsmötet beslutar att utse i valberedningen sittande Andreas Lindoff och Thomas Spreigl till 

justeringspersoner tillika rösträknare. 

§ 7 Halvårsrapport för innevarande termin 

Samtliga styrelsemedlemmar presenterar sina halvårsrapporter för innevarande termin. 

Ekonomiansvarig redovisar även en ekonomisk halvårsrapport för tidsperioden 1/1-15/4-

2022. Samtliga halvårsrapporter går att finna i handlingarna. Årsmötet beslutar att lägga 

halvårsrapporterna för VT2022 till handlingarna. 

§ 8 Fastställande av styrelsens och utskottens verksamhetsberättelser för senaste 

verksamhetsåret 

Ordförande redogör för föreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021. 

Årsmötet beslutar att lägga till verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2021 till 

handlingarna.  



   

 

§ 9 Fastställande av föreningens resultat- och balansräkningar 

Ekonomiansvarig redogör för föreningens resultat och balansräkning. Sammanfattningsvis har 

Dynamicus en god ekonomi. Årsmötet beslutar att godkänna resultat- samt balansräkningen 

för 2021.  

§ 10 Revisionsberättelse 

Ordförande redogör för Dynamicus revisionsberättelse i sin helhet som gjorts av föreningens 

externa revisor.  

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Utifrån externrevisorns uttalande beslutar årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för Styrelsen för 

2021. 

§ 12 Internrevision 

Ordförande lämnar över ordet till Dynamicus internrevisorer Nanna och Ulrika som redogör 

för det arbete de gjort under terminen. De redogör för vad rollen som internrevisor innebär 

och för den internrevision de gjort på styrelsens arbete under verksamhetsåret 2021, samt 

vårterminen 2022. 

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid internrevisionen avser 

Utifrån internrevisorernas uttalande i 12 § rekommenderar internrevisorerna årsmötet att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021 (1/1/2021-31/1/2021). 

§ 14 Beslut om revidering av budget 2022 

Ekonomiansvarig redogör för den reviderade budgeten. Ekonomiansvarig redogör för att det 

budgeterade resultatet för 2021 blev något lägre än förväntat, vilket är anledningen till att 

budgeten bör revideras. Revideringen innebär att pottarna ”Spons” och ”Ofördelade medel” 

kommer vara något mindre. I övrigt kommer budgeten i stort sett se likadan ut. Årsmötet 

godkänner den reviderade budgeten för 2022. 

Årsmötet ajourneras klockan 17:06.  

Mötet återupptas klockan 17:21. Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till 65 personer. 

§ 15 Val av föreningens Ordförande, tillika styrelsens Ordförande 

Valberedningen presenterar huvudkandidaten som är Alice Tegebro. Mandatperioden är om 1 

år, från 1/7-2022-30/6–2023. Kandidaten presenterar sig för årsmötet och besvarar ställda 

frågor från styrelsen.  

Årsmötet beslutar att genom acklamation välja Alice Tegebro till posten som Ordförande för 

mandatperioden 1/7-2022-30/6–2023. 



   

 

Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till 67 personer. 

§ 16 Val av Vice ordförande, Utbildningssamordnare, Marknadsföringssamordnare 

samt PvD-Projektledare 

Vice ordförande  

Valberedningen presenterar huvudkandidaten som är Jakob Pettersson. Mandatperioden är om 

1 år, från 1/7-2022-30/6–2023. Kandidaten presenterar sig för årsmötet och besvarar ställda 

frågor från styrelsen.  

Årsmötet beslutar att genom acklamation välja Jakob Pettersson till posten som Vice 

Ordförande för mandatperioden 1/7-2022-30/6–2023. 

Utbildningssamordnare 

Valberedningen presenterar huvudkandidaten som är Amelie Lundén. Mandatperioden är om 

1 år, från 1/7-2022-30/6–2023. Kandidaten presenterar sig för årsmötet och besvarar ställda 

frågor från styrelsen.  

Årsmötet beslutar att genom acklamation välja Amelie Lundén till posten som 

Utbildningssamordnare för mandatperioden 1/7-2022-30/6–2023. 

Marknadsföringssamordnare 

Valberedningen presenterar huvudkandidaten som är Johanna Carlé. Mandatperioden är om 1 

år, från 1/7-2022-30/6–2023. Kandidaten presenterar sig för årsmötet och besvarar ställda 

frågor från styrelsen.  

Årsmötet beslutar att genom acklamation välja Johanna Carlé till posten som 

Marknadsföringssamordnare för mandatperioden 1/7-2022-30/6–2023. 

PVD-projektledare - Vakant post 

Frida informerar om att posten som PvD-projektledare är vakant och att valberedningen 

återkommer med information om rollen vid senare tillfälle.  

§ 17 Val av Externrevisor jämte suppleant för en tid av ett år 

Årsmötet beslutar att välja Tobias Berglund till föreningens revisor för mandatperioden 1/7- 

2022-30/6–2023. 

§ 18 Val av Valberedning för en tid av ett år 

Valberedningen presenterar huvudkandidaterna som är Jonas Zouari, Ella Shalit och 

Stephanie Slagbrand. Mandatperioden är om 1 år, från 1/7-2022-30/6–2023. Samtliga 

kandidater presenterar sig för årsmötet och besvarar ställda frågor från styrelsen. Årsmötet 

beslutar att genom acklamation välja Jonas Zouari, Ella Shalit och Stephanie Slagbrand till 

valberedningen för mandatperioden 1/7-2022-30/6–2023. 



   

 

Frida informerar återigen om den vakanta posten som PvD-projektledare.  

 

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

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

§ 20 Revidering av stadgar 

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

§ 7 Styrelsen – stavfelsjusteringar samt ett förtydligande gällande vakanta poster. 

§ 12 Intern revision – Ett förtydligande gällande internrevisorsposten justeras. 

§ 18 Ärenden vid Årsmötet – Justering av nuvarande punkter.  

§ 12 samt § 13 – Nummerordningen kommer förskjutas.  

Årsmötet godkänner ovanstående justeringar gällande revidering av Dynamicus stadgar. 

§ 21 Fastställande av firmatecknare 

Ordförande redogör för teckningsrätten. Årsmötet beslutar att bevilja Alice Tegebro 

teckningsrätt för föreningens samtliga konton under mandatperioden 1/7-2022-30/6–2023, 

samt beslutar årsmötet att bevilja fortsatt teckningsrätt för Evelina Hultqvist under 

mandatperioden 1/7-2022-31/12–2022. 

§ 22 Utnämning av hedersmedlem 

Styrelsen föreslår att nominera Nils Öberg, till föreningens hedersmedlem. Årsmötet beslutar 

att utse Nils Öberg till hedersmedlem för Dynamicus. 

§ 23 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

§ 24 Ordet är fritt 

Valberedningen informerar om den vakanta posten som PvD-projektledare. 

Evenemangssamordnare informerar om sommarsittningen som kommer ske direkt efter mötet. 

Ordförande tackar för alla ansökningar under vårterminen och grattar alla de som blivit 

nyinvalda i styrelsen. Ordförande tackar alla styrelsemedlemmar som ska avgå för deras tid i 

styrelsen.  

§ 25 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 

18:13. 

 



   

 

 

_________________________                               _________________________  

Mötesordförande Frida Lögdberg                  Mötessekreterare Cornelia Mazloomian Svalland 

 

_________________________   _________________________  

Justeringsperson Andreas Lindoff  Justeringsperson Thomas Spreigl 

 

 

 

 

 

 

 

 


