SH
SH__

IL__
EHE
EHE_

EC

EC
EC__

18.11.21

Protokoll årsstämma 2021
§1 Mötets öppnande

Mötet öppnas av Kårstyrelsens ordförande Viktorija Pesic kl:
16:05

§2 Godkännande av
dagordningen

Förslag: att fastställa dagordning
Beslut: att fastställa dagordningen

§3 Fastställande av
procedurregler

Förslag: att fastställa procedurreglerna
Beslut: att fastställa procedurreglerna

§4 Val av ordförande
för årsmötet

Kårstyrelsen, genom Viktorija Pesic, nominerar Sofia Holmdahl
till ordförande för årsmötet
Förslag: att utse Sofia Holmdahl till ordförande för årsmötet
Beslut: att utse Sofia Holmdahl till ordförande för årsmötet

§5 Val av sekreterare
för årsmötet

Förslag: Kårstyrelsen nominerar Ida Lewenhaupt
Beslut: att utse Ida Lewenhaupt till sekreterare för årsmötet

§6 Val av två
justeringspersoner
tillika rösträknare för
årsmötet

Lina Bonander nominerar Erik H. Ekholm
Kårstyrelsen, genom Viktorija Pesic, nominerar Ellen Carlson
Förslag: att utse Erik H. Ekholm och Ellen Carlson till
justeringspersoner tillika rösträknare för årsmötet
Beslut: att utse Erik H. Ekholm och Ellen Carlson till
justeringspersoner tillika rösträknare för årsmötet
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§7 Instruktioner för
årsmötet

Föredrogs av Viktorija Pesic
Beslut: stämman godkände att gå vidare

§8 Fråga om årsmötet
blivit i behörig ordning
utlyst

Förslag: Kårstyrelsen, genom Viktorija Pesic, anger att årsmötet
blivit behörigt utlyst
Beslut: stämman är enig i att årsmötet blivit behörigt utlyst

§9 Fastställande av
röstlängden

Förslag: att fastställa röstlängden till 35 personer
Beslut: stämman fastställde röstlängden till 35 personer.
Justerades till 36 personer kl. 16:14
Justerades till 37 personer kl 16:56
Justerades till 35 personer kl 17:53
Justerades till 28 personer kl 18:51

§10 Kårstyrelsens
redogörelse över
verksamhetsåret
§10a
Verksamhetsberättelse

Dragning av Viktorija Pesic
Tillägg utöver det som finns i handlingarna – fysiska kort från
Mecenat kommer att utgå om inte särskild efterfrågan från
medlem
Medskick till nya Kårstyrelsen från Adam Schelin – se över
arbetsmarknasgruppens evenemangen utifrån reglerna om covidpass.
Förslag: att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna
Beslut: att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

§10b Ekonomisk
verksamhetsberättelse

Dragning av Ponthus Jessmor
Förslag: att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna
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Beslut: att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna

§10c Revisorernas
berättelse

Dragning av Kristoffer Andersson
Förslag: att lägga revisorernas berättelse till handlingarna
Beslut: att lägga revisorernas berättelse till handlingarna

§11 Fråga om
ansvarsfrihet för
Kårstyrelsen

Revisorerna, genom Kristoffer Andersson, yrkar på att bevilja
Kårstyrelsen 20/21 ansvarsfrihet
Förslag: att bevilja Kårstyrelsen 20/21 ansvarsfrihet
Beslut: att bevilja Kårstyrelsen 20/21 ansvarsfrihet
Paus 16:45
Årsstämman återupptogs 16:55

§12 Verksamhetsplan

Dragning av Viktorija Pesic
Förslag: att fastställa verksamhetsplanen 21/22 enligt bilaga
Beslut: att fastställa verksamhetsplanen 21/22 enligt bilaga

§13 Fastställande av
antalet ledamöter i
Kårstyrelsens

Valberedningen yrkar på 7 ledamöter i Kårstyrelsen varav 3 i
presidiet. Förslaget är baserat på önskemål från tidigare
kårstyrelse. Praxis tidigare är att en av de vice ordförande har
varit studerande på Karlberg. Då de bildar en egen kår och inte
kandiderar till Kårstyrelsen nu ser valberedningen inte ett behov
av två vice ordförande.
Rasmus Lindstedt yrkar på 8 ledamöter i Kårstyrelsen varav 3 i
presidiet. Förslaget är baserat på sammansättningen i
valberedningens förslag till Kårstyrelsen 21/22.
Förslag: yrkande ställs mot avslag. Förslag att fastställa antalet
ledamöter till 8 stycken
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Votering:
Bifall 29 stycken
Avslag 7 stycken
Avstod 1 stycken
Beslut: att fastställa antalet ledamöter till 8 stycken

§14 Val av
styrelseledamöter
§14a Val av
ordförande

Valberedningen nominerar Rasmus Lindstedt
Förslag: att välja Rasmus Lindstedt till ordförande
Beslut: att välja Rasmus Lindstedt till ordförande

§14b Val av vice
Valberedningen nominerar Hugo Severinsson till förste vice
ordförande, två stycken ordförande
Rasmus Lindstedt nominerar Elvira Erlands till andra vice
ordförande
Rasmus Lindstedt yrkar bifall till valberedningens förslag till
förste vice ordförande
Förslag: att välja Hugo Severinsson till förste vice ordförande
Beslut: att välja Hugo Severinsson till förste vice ordförande
Förslag: att välja Elvira Erlands till andra vice ordförande
Beslut: att välja Elvira Erlands till andra vice ordförande

§14c Val av övriga
styrelseledamöter

Valberedningen nominerade i ordinarie förslag Linnea
Enochsson, Elvira Erlands, Vilma Lövgren, Carl Mannfors samt
Emma Nilsson. Då Elvira Erlands valts till andra vice ordförande
på tidigare punkt stryks hon ur valberedningens förslag på denna
punkt.
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Valberedningen nominerar Linnea Enochsson, Vilma Lövgren,
Carl Mannfors samt Emma Nilsson till övriga styrelseledamöter.
Rasmus Lindstedt nominerar Elle Hällsjö Sander och yrkar i
tillägg bifall till valberedningens förslag.
Förslag: att välja Linnea Enochsson, Vilma Lövgren, Carl
Mannfors, Emma Nilsson samt Elle Hällsjö Sander till övriga
styrelseledamöter
Beslut: att välja Linnea Enochsson, Vilma Lövgren, Carl
Mannfors, Emma Nilsson samt Elle Hällsjö Sander till övriga
styrelseledamöter
Paus 17:42
Årsstämman återupptogs 17:52

§15 Val av revisorer
och ersättare för dem

Valberedningen nominerar Kristoffer Andersson och Karl Agell
till revisorer samt Joel Berglund och Ponthus Jessmor till
ersättare
Förslag: att välja Kristoffer Andersson samt Karl Agell till
revisorer samt Joel Berglund och Ponthus Jessmor till ersättare
Beslut: Kristoffer Andersson samt Karl Agell till revisorer samt
Joel Berglund och Ponthus Jessmor till ersättare

§16 Val av
valberedning och
sammankallande i
denna

Kårstyrelsen, genom Joel Berglund, nominerar Fabian Modin,
Markus Greizs, Diana Lepp, Lea Månsson, Sofia Malmström,
Alvin Eriksson till valberedning där Fabian Modin är
sammankallande
Förslag: att välja Fabian Modin, Markus Greizs, Diana Lepp,
Lea Månsson, Sofia Malmström, Alvin Eriksson till valberedning
där Fabian Modin är sammankallande
Beslut: att välja Fabian Modin, Markus Greizs, Diana Lepp, Lea
Månsson, Sofia Malmström, Alvin Eriksson till valberedning där
Fabian Modin är sammankallande
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§17 Fastställande av
medlemsavgift

Kårstyrelsen yrkar på att medlemsavgiften fastställs till 100 kr
per termin. Nuvarande avgift är 100 kr per termin
Ponthus Jessmor yrkar på att medlemsavgiften fastställs till 150
kr per termin för att öka intäkterna till studentkåren.
Anna Friman yrkar på ett stödjande av Kårstyrelsens förslag
Förslag: yrkande ställs mot avslag. Förslag att fastställa
medlemsavgiften på 150 kr per termin
Votering:
Bifall 26 stycken
Avslag 6 stycken
Avstod 3 stycken
Beslut: att fastställa medlemsavgiften till 150 kr per termin

§18 Propositioner
§18a Ekonomisk
Policy

Dragning av Ponthus Jessmor
Kårstyrelsen yrkar att stämman antar propositionen i sin helhet
och reviderar nuvarande policy
Carl Åkerström yrkar bifall
Förslag: att fastställa den ekonomiska policyn enligt bilaga
Beslut: att fastställa den ekonomiska policyn enligt bilaga

§18b Värdegrunds
policy

Dragning av Viktorija Pesic
Kårstyrelsen yrkar att stämman antar propositionen i sin helhet
Förslag: att fastställa värdegrundspolicyn enligt bilaga
Beslut: att fastställa värdegrundspolicyn enligt bilaga
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§18c Tillgänglighetoch inkluderings
policy

Dragning av Viktorija Pesic
Kårstyrelsen yrkar att stämman antar propositionen i sin helhet
Viktorija Pesic yrkar, efter diskussion i rummet, på följande
ändring: att formuleringarna under vision och bakgrund ändras i
enlighet med diskrimineringslagstiftningen.
Förslag: att ändra policyn i enlighet med förslag från Viktorija
Pesic
Beslut: att ändra policyn i enlighet med förslag från Viktorija
Pesic
Förslag: att fastställa tillgänglighet- och inkluderingspolicyn
enligt bilaga med de ändringar som beslutats om i föregående
beslut
Beslut: att fastställa tillgänglighet- och inkluderingspolicyn enligt
bilaga med de ändringar som beslutats om i föregående beslut

§18d Miljöpolicy

Punkten lämnas då policyn saknas i årsmöteshandlingarna

§18e GDPR-policy

Dragning av Viktorija Pesic
Kårstyrelsen yrkar att stämman antar propositionen i sin helhet
Förslag: att fastställa GDPR-policyn enligt bilaga
Beslut: att fastställa GDPR-policyn enligt bilaga

§18f Alkoholpolicy

Dragning av Viktorija Pesic
Kårstyrelsen yrkar att stämman antar propositionen i sin helhet
Förslag: att fastställa alkoholpolicyn enligt bilaga
Beslut: att fastställa alkoholpolicyn enligt bilaga
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§19 Fastställande av
budget för
verksamhetsår 20212022

Dragning av Viktorija Pesic
Förslag: att fastställa budgeten för verksamhetsår 2021-2022
enligt bilaga
Beslut: att fastställa budgeten för verksamhetsår 2021-2022
enligt bilaga

§20 Motioner
§20a Karl Agell

Motionär Karl Agell är ej närvarande
Kårstyrelsen yrkar bifall till motionen i sin helhet
Förslag: att uppdra nästkommande styrelse att till nästa
årsstämma föreslå en revidering av minst stadgans §5 Stämma,
mom.2, så att årsstämmans tidpunkt fastställs till ett specifikt
datumintervall, vilket inte får överskrida 15 kalenderdagar
Beslut: att uppdra nästkommande styrelse att till nästa årsstämma
föreslå en revidering av minst stadgans §5 Stämma, mom.2, så att
årsstämmans tidpunkt fastställs till ett specifikt datumintervall,
vilket inte får överskrida 15 kalenderdagar
Förslag: att Kårstyrelsen får friheten att, om den så önskar,
integrera den i första att-satsen nämnda stadgerevision i ett större
stadgerevisionsförslag
Beslut: att Kårstyrelsen får friheten att, om den så önskar,
integrera den i första att-satsen nämnda stadgerevision i ett större
stadgerevisionsförslag
Förslag: att Kårstyrelsen uppdras specificera det i motionens
första att-sats nämnda intervall till 1 oktober – 15 oktober
Beslut: att Kårstyrelsen uppdras specificera det i motionens första
att-sats nämnda intervall till 1 oktober – 15 oktober

§20b Ponthus Jessmor
och Joel Berglund

Dragning av Joel Berglund
Diskussion gällande satsen om doktorandernas ställning i kåren.
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Henrik Paulsen yrkar på avslag av att-sats 6 och 7 gällande
doktoranderna
Diskussion om sektionsföreträdarnas framtida ställning i
studentkåren.
Rasmus Lindstedt yrkar på avslag på motionen i sin helhet
Varje att-sats mot ställs mot avslag
Förslag: att i Stadgans §1 Mom.3. Addera ett förtydligande att
verksamhetsområdet är “Försvarshögskolan, Drottning Kristinas
väg.”
Beslut: att i Stadgans §1 Mom.3. Addera ett förtydligande att
verksamhetsområdet är “Försvarshögskolan, Drottning Kristinas
väg.”
Förslag: att i Stadgans § 4 Mom.1. Stryka högre militär
utbildning och grundläggande militärutbildning (OP) och ersätta
med HOP sektionen och OP sektionen.
Beslut: att i Stadgans § 4 Mom.1. Stryka högre militär utbildning
och grundläggande militärutbildning (OP) och ersätta med HOP
sektionen och OP sektionen.
Förslag: att Stadgans §4 Mom.4. Stryks i sin helhet och ersätts
med följande lydelse: ”Sektionerna har rätt att adjungera en
förtroendevald till Kårstyrelsen för att hålla sektionen och
Kårstyrelsen uppdaterad om arbetet på alla nivåer”
Beslut: att avslå att-satsen
Förslag: att i Stadgans §6 Mom.1. Stryka ”Ersättarna valda av
sektionerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt i
de fall ordinarie ledamot ej närvarar.” I stället lägga till
”Ajdungerade (sic) ledamöter valda av sektionerna har närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt samt rätt att till protokollet anteckna
avvikande mening. Samt att innan ”...ledamöter valda av
sektionerna.” lägga till ”adjungerade”

9

SH
SH__

IL__
EHE
EHE_

EC

EC
EC__

18.11.21

Votering:
Bifall 6 stycken
Avslag 14 stycken
Avstod 15 stycken
Beslut: att avslå att-satsen
Förslag: att i Stadgans §11 Mom.1. addera att det ska utses minst
två revisorer
Beslut: att avslå att-satsen
Förslag: att Kårstyrelsen får i uppgift att ta bort
doktorandsektionen som sektion i kåren och redovisa hur
detta är gjort på nästa årsmöte
Beslut: att avslå att-satsen
Förslag: att i Stadgans §4 Mom.1. stryka “doktorandsektionen”
samt konsekvens ändra “fyra
sektioner” till “tre sektioner”
Votering:
Bifall 2 stycken
Avslag 23 stycken
Avstod 10 stycken
Beslut: att avslå att-satsen
Förslag: att Kårstyrelsen får i uppgift att när kåruppdelningen är
klar, styrka (sic) OP-sektionen ur kåren samt
föreslå en ändring i stadgan, till nästa årsmöte, där detta är
förändrat
Beslut: att Kårstyrelsen får i uppgift att när kåruppdelningen är
klar, styrka (sic) OP-sektionen ur kåren samt
föreslå en ändring i stadgan, till nästa årsmöte, där detta är
förändrat
Förslag: att anta det förslaget som röstats fram genom
ovanstående beslutspunkter
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Beslut: att anta det förslaget som röstats fram genom ovanstående
beslutspunkter

§20c Anna Friman

Dragning av Viktorija Pesic
Kårstyrelsen yrkar på bifall av motionen i sin helhet
Förslag: att nya Kårstyrelsen aktivt undersöker vilka andra
medlemshanteringssystem som finns tillgängliga/används av
andra kårer, alternativt om det är mer lönsamt att skapa ett eget
medlemsregister som sedan skickas in till Membit för
uppdatering hos SSSB och lägger fram ett förslag på nytt
medlemshanteringssystem inför årsmötet 2022. Detta utgör så att
det kostliga avtalet mellan kåren och Membit som
innefattar självhanteringen av medlemssystemet skulle upphäva
och att medlemsintäkterna kan läggas på andra delar av kårens
verksamhet.
Beslut: bifall

§20d Ian Fernström
och Ponthus Jessmor

Dragning av Ian Fernström
Förslag: att ge Kadettkåren ansvaret att tillsätta följande poster i
FHS organ tills det att
uppdelningen till två kårer fullgjorts, och att kadettkåren äger
egna platser i skolans
organ:
• FHS Styrelse (1 ordinarie)
• Disciplinansvarsnämnden (ordinarie/suppleant)
• Forskning och Utbildningsnämnden (1 ordinarie)
• ÄR Krigsvetenskap (ordinarie)
Beslut: att ge Kadettkåren ansvaret att tillsätta följande poster i
FHS organ tills det att
uppdelningen till två kårer fullgjorts, och att kadettkåren äger
egna platser i skolans
organ:
• FHS Styrelse (1 ordinarie)
• Disciplinansvarsnämnden (ordinarie/suppleant)
• Forskning och Utbildningsnämnden (1 ordinarie)
• ÄR Krigsvetenskap (ordinarie)
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§21 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§22 Årsstämmans
avslutande

Årsmötets ordförande avslutar årsstämman kl 19:00

Sofia Holmdahl,
mötesordförande
Försvarshögskolans studentkår
_________________________

Sofia Holmdahl (Nov 22, 2021 14:16 GMT+1)

Ida Lewenhaupt,
protokollförare
Försvarshögskolans studentkår
_________________________

Ellen Carlson
justerare
Försvarshögskolans studentkår

Ellen Carlson

_________________________

Ellen Carlson (Nov 22, 2021 12:50 GMT+1)

Erik H. Ekholm
justerare
Försvarshögskolans studentkår
_________________________

Erik H. Ekholm (Nov 22, 2021 12:46 GMT+1)
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