
Humanistiska föreningen
Dechargemöte 20L1

Fö ren ingsmo te sproto ko I I
20L1 -03-L4
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Elisabeth TiIly
Emilia Nygård
Alexander Johansson
Christian Bratt
Anna Börjesson
Alexander Swahn

Andrea ZeLterqvisr
Marko Eemic
Ebbe Nyman

Johanna KoIström

.6-$$

€th fie



1. Motets öppnande
Humanistiska föreningens ordförande Anna Börjesson för:klarade
mötet öppnat kl. 78:27.

2. YaL av mötesordförande
Anna Börj esson nominerade Stefanie Tagesson tiit
mötesordförande.

Föreningsmötet beslutade
att välja Stefanie Tagesson Li11 mötesordförande

3. Va]- av mötessekreterare
Stefanie Tagesson nominerade Anna Börj esson titL
mötessekreterare .

Föreninqsmötet beslutade
att väIja Anna Börjesson till mötessekreterare

4. VaI av justerare tiJ-J-ika rösträknare för mötet
Erik Haversten och Matilda K;ellqvist videla nominerade sig
själva ti11 ;usterare tillika rösträknare för mötet.

Föreningsmötet beslutade
att välja Erik Haversten och Matilda Kjellqvist Videla
till justerare tillika rösträknare för mötet

5" Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
Mötesordförande Stefanie Tagesson upplyste föreningsmötet att
kalleLsen har skickats ut till alla medlemmar men att alla
inte verkar ha fått den samt att handlingar till
föreninqsmötet inte tillgängltggjorts via hemsidan i tid. I
enlighet med Humanistiska föreningens stadga ska detta qöras,
i och med att dessa krav el uppfyllts kan inte mötet anses
vara st-agdeenligt ut lyst.

Föreningsmötet beslutade
att hålla mötet trots ej stadgeenligt utlysande

6. Justerande av röstIängd
76 stycken ordinarie meclLemmar med rösträtt enligt stadga var
närvarande.

"J'\N 6
*+ å$



Ebbe Nyman, Marko Femic och Andrea Zetterqvist var ej
ordinarie medlemmar.

Föreningsmötet beslutade
att samtliga ordinarie medlemmar har rösträtt

att adjungera in Ebbe Nyman, Marko Femic och Andrea
ZeLterqvist med närvaro-, yttrande- och förslaqsrätt

7 . Fastställande av föredragningslista
Presidiet yrkade

att Lägga till två punkter; B.c. Elisabeth Tilly samt 9.c
Anna Stenström.

Eöreningsmötet beslutade
att godkänna den utskickade föredragningslistan med de
föres1 agna ändri ngarna

8. EntJ.edigande av styrelseledamöter
Ordförande Anna Börjesson föredrog samtliga punkter.

a. Fiona Yeung
Fiona valdes till Humanistiska föreningens vice skattmästare
under valmötet 20L6, men meddelade dock strax därefter att hon
ville entlediga sig från uppdraget. Därmed påborjade aldrig
Fiona uppdraget rent praktiskt då hennes entlediqande kom

endast dagar efter valmötet.

FöreningsnLötet beslutade
att bevilja Fiona Yeungs entledigande från posten som
,,..1 ^^ ^l--! ! *r^+ ^,---V IUC > Kd. L LIItd.5 LdI E

b. Danica Lundin
Danica valdes till Humanistiska föreningens sektionsledare,
titlsarnmans med Veronica tragerstedt, under valmötet 2AL6.
Strax efl,er verksamhetsårets början entledigade siq Danica
från sitt uppdrag i styrelsen.

Eöreningsmötet beslutade
att bevilja Danica Lundins entledigande från posten som

sekt ions Iedare
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c. Elisabeth Ti11y
Under valmöter- 2076 valdes Elisabeth ti11 två poster inom
Humanistiska föreningens styrelse,' sekreterare samt
informationsansvarig. Elisabeth meddelande presidiet den 13

mars att uppdraget som sekreterare inte kurrde prioriteras i
samband med uppdraget som informationsansvarig och därmed
önskade att entlediga sig från uppdraget som sekreterare.

Eöreningsmötet beslutade
att beviLja Elisabelh TilLys entledigande från posten som
^^1.-^+^-,seKre-erare

9. §,t1nadsval av styrelseledamöter
Ordförande Anna Börjesson föredrog samtliga punkter.

a. Aysan Majerie
Aysan Majerie uttryckte i mit-ten av januari 2AL1 en önskan om

att ingå i styrelsen, främst då som husansvarig. På

styrelsemötet den 23 januari 20L1 valdes hon in interimistiskt
som föreningens husansvarig och har agerat som sådan sedan
r'lo c c

Eöreningsmötet beslutade
att fyllnadsvälja Aysan Majerie till Humanistiska
föreningens husansvarig för verksamhetsåret 2071

b. Anna Stenström
Under början av mars 2AL1 visade Anna Stenström intresse för
styrelseris arbete och hon har, efter att ha observerat
gårdagens styreLsemöte önskat ingå i styrelsen som föreningens
sekreterare.

Föreningsmötet beslutade
att fyllnadsvälja Anna Stenström till Hunanistiska
föreningens sekreterare för verksamhetsåret 2A11

10. Va1 av auktoriserad revisor samt revisorssuppleant för
verksamhetsåret 2OL7

Ordförande Anna Börj esson och skattmästare Christian Bratt
f öredrog ärendet f ör f öreningsmöter-.
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Ilumanistiska föreningen har sedan 2AL5 anlitat revisorerna Eva
Tennevik och Jonas Ramning från !'irst Ledger AB för att hjä1pa
föreningen med ouppklarad redovrsning från tidigare år. Eva har
tidigare varit Humanistiska föreningens auktoriserade revisor. Hon
har dock arbetat vä1digt nära föreningens förvaltning i syfte att
reda ut den ouppklaracle redovisningen och kan därmed bedömas jävig i
egenskap av auktoriserad revisor. Jonas har tidiqare varit
Humanistiska föreningens revisorssuppleant, men har inte på saluna
sätt som Eva arbetat nära förval tningen. Av denna anledninq uppstår
det inte samma typ av jävsituation med Jonas som auktoriserad
-^^--t ^ ^ _-IEV-L5U-L .

Dessa förtroendeuppdrag ska vatj as varj e verksamhetsår under
valmotet, dock missades detta, då det förväxlades med
sa krevisorsuppdraget . Därmed behöver detl-a föreningsmöte
fylLnadsvälja auktoriserad revisor och revisorssuppleant.

Humanistiska förenlngens styrelse föreslår foreningsmötet
att välja Jonas Ramning ti11 auktoriserad revisor för
verksamhetsåret 2011.

att lämna posten som

verksamhetsåret 2011 .

revisorssuppleant vakant- f ör

Föreningsmötet beslutade
att vä1ja Jonas Ramning
verksamhetsåret 2011.

ti11 auktoriserad revisor for

att 1ämna posten
verksamhetsåret 2AL1 -

revi sors suppleant vakant för

11. FaststäI1ande av verksamhetsplan för verksamhetsåret
20L7

ordförande Anna Börjesson och vice ordförande Matilda
Kjellqvist. Videla föredrog årets verksamhetsplan.

Föreningsmötet bes lutade
att faststä1la verksamhetsplan för verksamhetsåret 2071
enligt bilaga

L2. FaststäI1ande av budget för vetksarnhetsåret 2OL7
Skattmästare Christian Bratt föredrog den föreslagna budgeten
för verksamhetsåret 2011.

Eöreningsmötet beslutade
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att faststä11a budget för verksamhetsåret 2oli enligt
bilaga

13. Behandling av inkomna motioner
rnga motioner har inkommi-t och därmed fanns inget att
behandla.

14. Behandling av inkomna propositioner
Inga övriga inkomna proportioner har inkommit och därmed fanns
inget att behand1a.

15- Bordragda punkter sedan tidigare föreningsmöten
Mötesordförande Stefanie Tagesson föredrog om det förmöte som
höll-s söndag den L2/3. protokoll och handlingar från 2o1t,
2012 och 20L3 gicks lgenom och förmötet skrev ett underlag åt
föreningsmötet som i så stor mån det går får agera
revisionsberättelse -

Förvaltni-ngen har diskuterat med föreningens inspektor Barbro
Blehr, som har godkänt upplägget.

Ett extrainsatt föreningsmöte planeras att hå1las innan slutet
på terminen för att godkänna den ekonomiska berättelsen från
207I- 2013 samt alla dechargeärenden gäIlande verksamhetsåren
2014, 2015 och 2016.

a. Bordlagt: Godkännande av 2011-års
verks amhe tsberättel s e

Ebbe Nyman föredrog ärendet.

Föreningsmötet beslutade
att qodkänna 2011-års verksamhetsberättelse

b. Bordlagt: Godkännande av 2011-års ekonomiska
berättelse

Förvaftningen har fått ett uttalande från föreningens
auktoriserade revisor att den ekonomiska berättelsen för 2O!7
kommer att vara klar innan slutet på mars 201j.

Föreningsmötet beslutade
att bordlägga 20l7-års ekonomiska berättelse
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c. Bordlagt: Föredragning aw revisionsberättelse för
2OLL

Ebbe Nyman föredrog förmötets skrivna underlag.

Mötet diskuterar vart avtal-et med Monstera AB finns. Mötet
kommer inte fram til] någonting. En teori är att det fanns på
Bojan och aldrig togs med vid flytten. Kanske kom det aldrig
tiII Gula villan från mötet med Monstera.

Alexander swahn påpekar att det bör stå med att det nuvarande
namnet på Monstera AB är *FöFö Stockholm AB,,. Detta bör
inkluderas i underlagen.

Protokollsantecknlng: Det underlag som förmötet skrev, och som
låq ti11 grund för den revision som föreningsmötet gjorde
läggs till handlingarna med anteckning att det inte är en
revisionsberätte1se.

Föreningsmötet beslutade
att 1ägga 2011-års underlag tiI1 revisionsberättelse ti]l
handlingarna

d. Bordlagt: Fråga om ansvarsfrihet för 2OLL-års
styreJ.se

Föreningsmötet beslutade
att bevilja ansvarsfrihet för 2011-års styrelse

e. Bordlagt: Godkännande av 2OL2-ärs
verk s annhe tsberättel s e

Ebbe Nyman föredrog ärendet.

Föreningsmötet beslutade
att godkänna 20L2-års verksamhetsberättelse

f. Bordlagt: Godkännande av 2OL2-ärs ekonomiska
berätte].se

Eörvaltningen har fått ett uttalande från föreningens
auktoriserade revisor att den ekonomiska berättelsen för 2072
kommer att vara klar innan slutet på mars 20L1.

Föreningsmötet beslutade
att bordlägga 20l2-års ekonomiska berättelse
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g. Bordlagt: Föredragning av revisionsberättelse för
20L2

Ebbe Nyman föredrar om det underlag som förmötet skrev.

Protokollanteckning: Det underlag som förmötet skrev, och som

fåq ti11 grund för den revision som föreningsmötet gjorde
läggs till handlingarna med anteckning att det i-nte är en
revisionsberättelse.

Föreningsmötet beslutade
att lägga 20L2-års underlag ti1l revisionsberättelse till
handlingarna

h. Bordlagt: Fråga om ansvarsfrihet 2OL2-ärs styrelse
Föreningsmötet beslutade

att bevilja ansvarsfrihet för 2072-ärs styrelse

Mötet ajourneras kI. L9:47
Mötet återupptas kI. 19:55

i. Bordlagt: Godkännande av 2013-års
verksamhetsberätte1 se

Ebbe Nynan föredrog ärendet.

Föreningsmötet beslutade
att godkänna 20l3-års verksamhetsberättelse

Johanna Kolström justeras in kl. 20:05. Röstlängden justeras
därefter ti11 11 stycken ordinarle medlemmar.

j. Bordlagt: Godkännande av 2013-års ekonomiska
berättelse

Eörvaftningen har fått ett uttalande från föreningens
auktoriserade revisor att den ekonomiska berättelsen för 20L3
kommer att vara klar innan slutet på mars 2071.

Förenlngsmötet beslutade
att bordlägga 201l-års ekonomiska berättelse

k. Bordlagt: Föredragning av revisionsberättelse för
20L3
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Ebbe Nyman för:edrar om det underlag som förmötet skrev.

Protokollanteckning: Det underlag som förmötet skrev, och som

lag titl grund för den revision som föreningsmötet gjorde
läggs till handlingarna med anteckning att det inte är en

revisionsberätteIse.

Föreningsmötet beslutade
att 1ägga 20L3-års underfag ti11 revisionsberättelse tiLI
handlingarna

1. Bordlagt: Fråga om ansvarsfrihet 2013-års styrelse
Föreningsmötet beslutade

att bevilja ansvarsfri het för 20L3-års sEyrelse

m. Bordlagt: Godkännande av 2Otå-ärs
verksamhetsberättel se

n. BordLagt: Godkännande av 2014-års ekonomisk
berätte].se

o. Bordlagt: Föredragning av revisionsberättelse för
20L4

p. Bordlagt: Fråga om ansvarsfrihet f,ör 2OLA-års
styreJ.se

q. Bordlagt: Godkännande av 2015-års
verksamhetsberätteI se

r. Bordlagt: Godkännande av 2015-års ekonomisk
berättelse

s. Bordlagt: Föredragning av revisionsberättelse för
20Ls

t. Bordlagt: Fråga om ansvarsfrihet för 2015-års
styreJ.se

Humanistiska föreningens styrelse menar att föreningsmötet
återigen borde bordlägga punkter 15m-15t i k1ump, då det
ekonomiska arbetet för det senaste åren (20L4/20L5/2016) har
blivit lidande på grund av det arbetet som behövts göras för
verksamhetsåren 207L, 20L2 och 2073. Trots gediget arbete
gä11ande de gånqna årens bokföring och bokslut har aIlt tyvärr
ej kunnat sammanstäffas är, men förvaltningen har goda

förhoppningar om att kunna kalla ti11 ett extrainsatt
föreningsmöte under vårterminen 20L1 för att fu11föIja arbetet
med åren 20!4, 20L5 och 20L6.

'*§ A
§§ ,'\ e\lw



Hunian-istiska för:eninqens styrelse föreslår föreningsmötet
att bordlägga punkt 15 m-t i klump med bakqrund
ovannämnda anledninoar

AV

Mötesordförande, tillika llumanistiska föreningens ordförande
2014 och 2475, Stefanie Tagesson tillstyrker styrelsens
förslag samt förklarar att det arbete som styrelsen gjorde
under verksamhetsåren 2074 och 2AL5 påverkades starkt över det
som hände under 20L7, 2072 och 20L3, och därmed inl-e kunnat
färdigstä1las.

Föreninqsmötet bes lutade
att bordlägga punkt 15 m-t i klump med bakgrund av
ovannämnda anledninoar

Humanistiska föreningen verksamhetsåret 2016
a. Godkännande aw 2OL6-års verksamhetsberättelse
b. Godkännande av 2OL6-års ekonomisk berättelse
c. Föredragning aw revisionsberättelse för 2OL6

d. Fråga om ansvarsfrihet föc 2OL6-års styrelse

Mötesordförande Stefanie Tagesson yrkade
att bordlägga samtliga dechargeärenden rörande
verksamhetsåret 2AL6 i klump av samma anledningar som för
verksamhetsåren 2Al4 och 2015

Föreningsmötet beslutade
att bordlägga samtliga dechargeärenden rörande
verksamhetsåret 20L6 i klump av samrna anledningar som för
verksamhetsåren 20L4 och 2015

L7. Val av revisorer samt revisorssuppleant för
verksamhetsåret 20L7

Det underLag som föredrogs på föregående föreningsmöte är sonr

följ er: "Sakrevisorerna ska vara tidigare styrelsemedlemmar
som både är ansvarsbefriade men samtidigt fortfarande
l-i1lräckligt nära föreningen att de kan vara behjäIpliga den
sittande styrelsen. Med anledning av föreningens senaste
verksamhetsåret inkompletta bokslut har inqen styrelse blivit
ansvarsbefriad och därför kan ingen styrelsemedlem från dessa
år tillfrågas t-rots att de i tid räknat är mest lämplLga."

16
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r enlighet med tidigare redovisat underlag qällande punkt 15
m-p som avser att på årets dechargemöte bevilja ansvarsfrihet
för 2all, 2a72 och 2013-års styrelser kommer föreningsmötet
också kunna vä1ja sakrevisorer och sakrevisorssuppleant. Detta
kommer dessutom att underlätta arbet-et- med att fullfölia
redovisningen av verksamhetsåren 2014, 2or5 och 20L6.

Ur styrelserna för föregående
lämpllga personer framkommit .

år har därför tre förslag på

Humanistiska föreningens styrelse föreslår föreningsmötet

att vä1ja Anders Ebbe Nyman och Alexander swahn till
Humanistiska föreningens sakrevisorer för verksamhetsår:en
2071 och 20LB

att vä1ja Amanda Magnusson Arntsen tilt revisorssuppleant
för verksamhetsåret 2011

MÖtesordfÖrande Stefanie Tagesson påpekade att detta beslut är
ett stadgebrott med anledning att Ebbe Nyman inte är
ansvarsbefriad för rrerksamhetsåret 20L4, då han satt som
skattmästare i Humanistiska föreningens styrelse.

styrelsen är medveten om stadgebrottet. Baserat på insyn i
räkenskapsåret 2014 och förtroende för Ebbes förmåga att jäva
ut sig vid behov, anser styrelsen att förslaget änciå utgör
bästa lösningen.

Föreninqsmötet beslutade
att välja Anders Ebbe Nyman och Alexander swakrn t111
Humanistiska föreningens sakrevisorer för verksamhetsåren
2A71 och 2A7B

att välja Amanda Magnusson Arntsen t-ilr revisorssuppleant
för verksamhetsåret 2071

18. Va]- av seniorer
Ebbe Nyman föredrog styrelsens nominering.

,6

a\ M
N



Föreningsmö1-et bes lutade
att välja in Erik
seniorskolleoium och

Landin i Humanistiska föreningens
därmed evig medlem i förening

19. Under motet väekta frågor
fnga väckta frågor under mötet.

20. Mötets avs].utande
Ebbe Nyman sa att han "tycker om föreningen jättemycket.
Speciellt den nya styrelsen. De gör ett jättebra jobb. Mycket
kärlek ti11 alla inblandade. "

Mötesordförande
vl ,n. ?-1

Stefanie Tagesson förklarade mötei- avslutat

ilu,"Y*3,**
Anna Börjesson
Mötesse kreterareMötesordf

Eri
J erare

rsten Mat-ilcla Kj ellqvist Videla
Justerare

Juster

tefanie
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