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1. Mötet öppnas

Årsmötet öppnas av Niklas Björklund och Robin Holmberg, i Högsbotorps scoutstuga,
Göteborg, lördag 2 fehrnari 2t)19 kl. 15: it).

2. Inledande formalia

2.1 Val av rnötesordförande

Mötet väljer Linda Norberg till rnötesordförande.

2.2 Val av mötessekreterare

Mölel väljer Annika Hagberg till mölessekreterare.

2.3 Val av juslerare tillika rösträknare

Mötet väljer Adam Leckius och Julia Lönnqvist till jilsterare tillika rösträknare.

3. Fastställande av röstlängd

Mötet fastställer röstilingden till 15 personer.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet finner årsmötet behörigt utlyst.

. Faststättande av rösttängd

En person har tillkommit till mötet varfo röstlängden justeras.

Mötet fastställer röstlängden till 16 personer.

5. Fastställande av dagordning

Robin Holmberg fo eslår att en punkt läggs till angående stafettpinnehållare (11.11).

Sara Nyberg föreslår att en punkt läggs till under Övrigt angående diskussion om samarbete
med studieförbund (12.1).

Mötet hifaller båda tilläggsfo slagen, och justerar och fastställer dagordningen med de två
tilläggen.

6. Verksamhetsberättelse

Mötet beslutar att lägga verksamheisberättelsen för 201 8 till handlingarna.

7. Ekonomisk genomgång

Mötet beslutar att lägga förenklat årsbokslul för 2018 till handlingarna.

8. Revisorsberättelse
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Revisor Axel Flodin Vacher redovisar revisionsberättelsen och yrkar därefter på ansvarsfrihet
för avgående styrelse.

Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet fr styrelsen

Mötet beslutar att avgående styrelse beviljas ansvarst’rihet.

10. Beslutsärenden

10.] Propositioner

Proposition 1: Ökat fokus på att rekrytera unga medlemmar.

Mötet avslår propositionen.

Därmed faller Robin Holmbergs ändringsyrkande:

- att stryka styrelsens förslag om “Organisationen ska vidare arbeta aktivt to att
antalet medlemmar under 26 år ska uppnå 1 000 stycken till antalet och motsvara
60 ¾ av medlemmarna.’

Robin Holmberg yrkar även:

— att uppdra åt styrelsen att åtgärda samtliga redaktionella fel i stadgarna.

Mötet bifaller förslaget.

l().2 Motioner

inga motioner har inkommit.

10.3 Verksamhetspian fo 2019

Ändringsyrkande 1, av Karolin ]oelsson: att i mening i avsnittet om
internationella gruppen, ändra till “Vidare ska internationella gruppen fortsätta vara en
viktig rekryteringskälla för PUSK som också ger ökat engagemang på nationell och
lokal nivå. Internationella gruppen och övriga grupper inom PUSH ska vidareutveckla
sina sätt att utbyta kunskap sinsemellan.”

Mötet beslutar att bifalla ändringsyrkande 1.

Ändringsyrkande 2, av Sara Nyberg, Lovine Waldvik, och Niklas Björklund: att under
rubriken “Underlätta engagemang” lägga till följande underrubrik: “PUSH-akadernin”

tarhetsnamnl och följande innehåll: “För medlemmar som vill ha kunskap om
hållbarhetsfrågor, opinionsbildning och påverkansarbete ska PUSK driva en
utbildningssatsning. Den bo•r ske främst i fysisk form i lokalavdelningarna, med

möjlighet till digitalt deltagande. Vid avslutad utbildning genom PUSH-akademin

tarbetsnamn] ges deltagarna ett diplom.”

Mötet beslutar att bifalla ändringsyrkande 2.

Mötet beslutar att anta verksatuhetsplan to 2019 med ovan ftamröstade två tillägg.

• fastställande av rösttäugd

En person har tillkommit till mötet varto röstlängden justeras.

Mötet fastställer röstlängden till 17 personer. Mötet fortsätter vid punkt 10.4.

10.4 Budgetförslag för 2019

Mötet beslutar att anta budgetfo slaget för 2019.
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11. Valärenden

Sara Nyberg presenterar valberedningens förslag till ny styrelse.

Rohin Holmberg yrkar på:

- att totala antal ledamöter i styrelsen ska vara 7 ledamöter.

Motet beslutar att avsla yrkandet att styrelsen ska vara 7 personer.

- att “vakantsätta” kassörsposten samt två ledamotsposter.

Eftersom det inte finns några förslag på personer till posterna kassöi- och ytterligare
ledamöter lämnas dessa vakanta.

— att tillsatta de vakantsatta posterna vid ett extrainsatt arsmote senast maj manad.

Mötet beslutar att bifalla detta yrkande.

- att totala antalet ledamöter i valberedningen ska uppgå till 3 ledamöter, respektive 5
ledamöter. Robin drar tillbaka detta yrkande.

Faststätlande av röst!ängd

En person har fått avvika från mötet varför röstlängden justeras.

Mötet fastställer röstlängden till 16 personer. Mötet fortsätter vid punkt 11 .1.

11 .1 Val av ordförande

Valberectningen fo eslår Robin Holmberg till ordfo ande. Robin Holmberg ger kort
presentation om sig själv och svarar på några följdfrågor.

Mötet väljer Robin Holmberg som ordfo ande.

1 1 .2 Val av vice ordförande

Valberedningen föreslår Niklas Björklund till vice ordförande. Niklas Björklund ger
kort presentation om sig själv och svarar på några töljdfrågor.

Mötet väljer Niklas Björklund som vice ordfo ande.

Il .3 Val av sekreterare

Valheredningen föreslår Clara Schauman till sekreterare. Clara Schauman är sjuk och
inte närvarande. Sara Nyberg ger mycket kort presentation om Clara.

Mötet väljer Clara $chauman som sekreterare.

11 .4 Val av kassör

Vakant

il .5 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår Anja Eliasson som ledamot. Anja Eliasson bor i Östersund
och deltar via intemet, hon ger kort presentation om sig själv och svarar på några
följdfrågor.

Mötet väljer Anja Eliasson som ledamot.

Ii .6 Val av valberedning

Valberedningen föreslår omval av Sara Nyberg till valberedningen. Sara Nyberg ger
en kort presentation av sig själv och svarar på några följdfrågor.
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Mattias Axell och Pierre Tichit nominerar sig själva till valbetedningen. Mattias och
Pierre berättar kort om sig själva och svarar på några följdfrågor.

Mötet väljer Sara Nyberg, Mattias Axell och Pierre Tichit som ledamöter i
valhei-edningen.

il .7 Val av revisor

Valberedningen föreslår Axel Flodin Vacher till revisor.

Mötet väljer Axel Flodin Vacher som revisor,

11 .8 Val av revisorssuppleant

Vakant

11.9 Val av projektiedare till Power Shift 2019

Valberedningen fo eslår Frida Gustafsson som projektledare Co Power Shitt 2019.
Frida ger kort presentation om sig själv och svarar på några följdfrågor.

Mötet väljer Frida Gustafsson som projektledare för Power Shift 2019.

11.10 Val av internationell koordinator

Valberedningen har inget Förslag på ny person till posten. Nuvaralkte internationell
koordinator är Adam Leckius, han ställer upp på omval med önskan om att annan
person tar över posten vid medletnsmöte under året. Adam ger kort presentation om
sig själv och svarar på några följdfrågor.

Mötet väljer Adam Leckius som internationell koordinator.

Il .11 Val/Klargo ande av stafettpinnehållare

För närvarande är följande personer stafettpinnehållare:

- Ludwig Sonesson Bengtsson, kommunikation och media
- Alice Andersson, organisationsfrågor

- Johanna Lakso, medlemsfrågor

- Niktas Björklund, eventkoordinering

12. Övriga frågor

12.1 Diskussion fördes om samarbete med studieförbund

13. Mötet avslutas

Niklas Björklund och Robin Holmberg avslutar mötet tillsammans kl. 18:55.

Linda Norherg, motesordforande,/ Annilt Hagberg, rn, tes terrtr

At€uste%.e
Leckius,justerare
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