Protokoll för SPiLs årsmöte 2020
28 oktober 2020
Kerstins rum, AF-Borgen, Sandgatan 2, 223 50, Lund. 17:15.
Sekreterare: Benjamin Ullman.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Karl Hedin valdes till mötesordförande.
Benjamin Ullman valdes till mötessekreterare.
2. Fastställande av röstlängd för mötet
Vid mötets början är det 37 deltagande vid mötet.
Sofia Södergren lämnade efter punkt 9, hon deltog på mötet som revisor och är inte
längre SPiL-medlem.
När röstningen påbörjas 17:53 har mötet 36 deltagare. Röstlängden är densamma.
Zacharias Billinghurst tillkom till mötet innan röstning om ledamot för Novischutskottet.
Röstlängden blev då 37.
Einar Algotsson lämnade mötet 18:50, efter röstning om ledamot för Novischutskottet.
Röstlängden blev då 36.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Lovisa Rickardsson valdes till protokolljusterare.
Benjamin Ullman valdes till rösträknare.
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Årsmötet anser att mötet utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs av årsmötet.
6. a). Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Karl Hedin redogör för föreningens verksamhetsberättelse som lades till handlingarna.
b). Styrelsens förvaltningsberättelse och balans- och resultaträkning för det
senaste verksamhets- och räkenskapsåret
Tova Stenvi redogör för förvaltningsberättelsen och balans- och resultaträkningen som
lades till handlingarna.
Räkenskapsåret avser 1 januari till 31 december 2019, hela kalenderåret.
Verksamhetsåret avser den tid sedan nuvarande styrelse tillträdde, 16 oktober 2019 till
28 oktober 2020.

Räkenskapsåren 2018 & 2019
Intäkter 2018:
Medlemsavgifter: 14 886 kr
Bidrag/gåvor (allt utom medlemsavgifter) 188 560 kr
Summa intäkter: 203 446 kr
Intäkter 2019:
Medlemsavgifter: 10 050 kr
Bidrag/gåvor (allt utom medlemsavgifter) 63 578 kr
Summa intäkter: 73 628 kr
Utgifter 2018:
Ändamålsenlig verksamhet: -201 995
Kapitalförvaltning: -1 227
Summa utgifter – 190 227
Utgifter 2019:
Ändamålsenlig verksamhet: -95 235
Kapitalförvaltning: - 1 167
Summa utgifter - 96 376
Verksamhetens över/underskott
2018: +264
2019: - 22 747

Verksamhetsåret 2019/2020.
Intäkter +204 405
Utgifter -208 074 kronor, varav utlägg - 4925
Förändring (inkl. utlägg) -3669,23. Förändring (exkl. utlägg) +1255,71.
Balansräkning:
Tillgångar 2019/10/01: 48 897 kronor
Tillgångar 2020/10/01: 45 228

7. Revisionsberättelsen för verksamhets- /räkenskapsåret.
Einar Algotsson och Sofia Södergren redogör för föreningens revisionsberättelse.
Tillsammans har de granskat föreningens ekonomiska aktivitet under tiden 2019-10-16
till 2020-10-28. De båda bedömer att föreningen går i en riktning där pengarna går
tillbaka till medlemmarna och till ändamålsenlig verksamhet och håller med om att det
skötts på korrekt vis och inte gått emot föreningens stadgar. Revisorerna godkänner
styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser

Årsmötet beslutar om att ge styrelsen ansvarsfrihet för det kommande styrelseåret.
9. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften förblir densamma som det gångna styrelseåret:
2 terminer 150kr. 6 terminer 350kr.
Årsmötet beslutar om att medlemsavgiften kvarstår.
10. Behandling av styrelsens proposition samt inkomna motioner
Inga propositioner eller motioner har inkommit från styrelsen eller dess medlemmar.
11. Fastställande av eventuell verksamhetsplan samt presentation av hittills
inkomna medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
Verksamhetsåret 2020/2021 skall innehålla följande:
o Utveckla SPiLs roll som erkänd studentförening av AF. Fortsätt undersöka hur vi bäst
nyttjar föreningens förmåner i form av marknadsföring och samarbete med andra
föreningar, samt följa de skyldigheter som erkännandet innebär.
o Vidareutveckla kommunikationsstrukturen och kommunikationspolicyn.
o Uppehålla och utveckla SPiLs podcast
o Utvärdera och revidera den nya ekonomiska policyn vid behov.
o Se över nollefridspolicyn och se ifall den är i linje med AFs arbete.
o Fortsatt kontakt med Akademikerförbundet SSR för sponsring av profilprodukter.
o Fortsatt samarbete med Samhällsvetarkåren och Institutionen.
o Fortsatt undersöka möjligheten att få ekonomiska medel från studiefrämjanden genom
studiecirklar.
o Ta itu med problematiken kring SPiLs leveranser till Geocentrum I.
o Arrangera Studieresan 2021 (I mån av hälsosituation).
o Driva försäljning av SPiL-muggar och SPiL-sångböcker.
- Se över möjligheter att fortsätta sälja medaljer
o Fira SPiLs födelsedag.
o Ha en i-sittning för att fullfölja S-P-(i)-L tema-schemat
o Anordna SPiLs aktiva dag och SPiLs Julmys.

o Se över möjligheter att mer direkt ge tillbaka till SPiLs medlemmar, ex. genom att bjuda
på kaffe ibland.
o Vid förfrågan från treorna om hjälp till deras examensfest bidra med sådan, i den
utsträckning som är möjlig.
o I övrigt fortsätta befintlig verksamhet.
Årsmötet godkänner styrelsens fastställande av verksamhetsplanen.
För hittills inkomna medlemsavgifter, se punkt 6 b).

12. Val av ordförande och vice ordförande i föreningen för en tid av 1 år
Kandidater ordförande: Maja Gustafsson
Årsmötet beslutar att välja Maja Gustafsson [980304–5005] som ordförande.

Kandidater vice ordförande: Martin Alstermark
Årsmötet beslutar att välja Martin Alstermark [980129–1353] som vice ordförande.

13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 1 år
Kandidater kassör: Olivia Skeime
Årsmötet beslutar att välja Olivia Skeime [990130–5624] som kassör.

Kandidater sekreterare: Niklas Amnell, Maja Skarbäck och Vendela Bendel van den
Brink.
Årsmötet beslutar att välja Niklas Amnell [981015–6712] som sekreterare.

Kandidater Novischutskottet: Filip Karlsson och Emma Gudmundsson
Årsmötet beslutar att välja Emma Gudmundsson [990831–2862] som ledamot för
Novischutskottet.

Kandidater Socialutskottet, eventansvarig: Emma Gudmundsson och Maja Skarbäck.
Emma Gudmundsson stryks som kandidat då hon valts till ledamot för Novischutskottet.

Årsmötet beslutar att välja Maja Skarbäck [961018–4161] som ledamot för
Socialutskottet, med rollen som eventansvarig.

Kandidater Socialutskottet, festmästare: Gabriel Pålsson.
Årsmötet beslutar att välja Gabriel Pålsson [980805–6874] som ledamot för
Socialutskottet, med rollen som festmästare.

Kandidater Kommunikationsutskott: Tobias Ranevi och Arvid Bjelkedal
Årsmötet beslutar att välja Arvid Bjelkedal [011118–1756] som ledamot för
Kommunikationsutskottet.

Kandidater Utbildningsutskottet: Vendela Bendel van den Brink, Emma Gudmundsson
och Elin Svensson
Emma Gudmundsson stryks som kandidat då hon valts till ledamot för Novischutskottet.
Elin Svensson har valt att inte kandidera.
Årsmötet beslutar att välja Vendela Bendel Van den Brink [010820–8984] som ledamot
för Utbildningsutskottet.

14. Val av revisorer, suppleanter samt ledamot för valberedningens utskott
Årsmötet beslutar att välja Karl Hedin [971228–4059] och Ella Nordström [970316–
7206] som revisorer för nästkommande verksamhetsår

Årsmötet beslutar att välja följande suppleanter för nästkommande verksamhetsår:
Suppleant till vice ordförande: Asta Båtshake [001116–1403]
Suppleant till kassör: Johanna Lidfeldt [990126–6362]
Suppleant till sekreterare: Karin Mårtensson [951213–3662]
Årsmötet beslutar att välja Elin Svensson [990601–6143] och Josefine Ekvall [990323–
2321] som ledamöter för valberedningens utskott.

15. Övriga frågor
-

Mötet avslutas 19:47

Karl Hedin
Ordförande

Lovisa Rickardsson
Protokolljusterare
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