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2022-03-21
1. Mötets öppnande
Ordförande Andreas Axén Krüger hälsar samtliga välkomna till mötet med hälsningsfrasen “Tja!”.
Mötet öppnas traditionsenligt 17:35.

1.1. Närvarande
Andreas Axén Krüger, Jonathan Nilsson, Adam Anderson, Gustav Abrahamsson, Ida Udd, Sackarias
Lunman, Daniel Quach, Johan Wheeler, Alfred Lind-Anderton (Via Zoom)

1.2. Val av mötesordförande
Andreas nominerar Jonathan till mötesordförande.
Mötet går till beslut om att välja in Jonathan till mötesordförande.
Mötet väljer Jonathan till mötesordförande.

1.3. Val av mötessekreterare
Ida nominerar Johan till mötessekreterare.
Mötet går till beslut om att välja in Johan till mötessekreterare.
Mötet väljer Johan till mötessekreterare.

1.4. Val av justerare
Andreas nominerar Adam och Ida till justerare.
Mötet går till beslut om att välja in Adam och Ida till justerare.
Mötet väljer Adam och Ida till justerare.
Alfred säger “woohoo”

1.5. Mötets stadgeenliga utlysande
Mail gick ut till medlemmar mer än 7 dagar innan mötet och hade innehåll enligt stadga.
Mötet beslutar att mötet stadgeenligt utlyst.

1.6. Fastställande av dagordning
Dagordning visas för mötet
Mötet går till beslut om att fastställa dagordningen.
Mötetbeslutar att fastställa dagordningen i sin helhet.

1.7. Adjungeringar
Inga adjungeringar behövs.
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2. Propositioner

2.1. Proposition: Förbättra struktur av stadgan
Jonathan presenterar propositionen.
Jonathan och Alfred tyckte att stadgan såg “shit” ut tidigare.
De vill ändra så att strukturen ska bli tydligare och man enklare kan referera till olika delar av
stadgan.

Jonathan öppnar för diskussion.
Gustav och Ida tycker den är bra.

Mötet går till beslut.
Mötet bifaller propositionen.

2.2. Proposition: Förtydligande av obundenhet
Jonathan presenterar propositionen.
Propositionen ska förtydliga föreningens parti och religionsfrihet.

Jonathan öppnar för diskussion.
Ida tycker att det är bra med förtydligande.

Mötet går till beslut.
Mötet bifaller propositionen.

2.3. Proposition: Införande av en valberedning
Jonathan presenterar propositionen.
Införandet av en separat grupp för valberedning och nominering av styrelse.

Öppnar upp för diskussion
Alfred förtydligar att det tidigare har varit styrelsen som nominerar, förslaget att det ska vara ett
separat organ för mer opartiska nomineringar.

Sackarias frågar om man måste vara medlem för att bli invald, det säger inte propositionen.

Diskussion om huruvida man bör behöva vara medlem för att vara del av valberedningen.

Ida lägger ett yrkande på ändring av propositionen till att endast medlemmar kan bli invalda.
Diskussion leder till att detta är dåligt då gamla medlemmar borde kunna bli invalda.
Ida drar tillbaka sitt yrkande.

Mötet går till beslut.
Mötet bifaller propositionen.



CASE Årsmöte
2022-03-21
Klockan 17:30

2.4. Proposition: Verksamhetsutövande
Jonathan presenterar propositionen.
Förtydligande samt tillägg av valberedning i verksamhetensutövande.

Jonathan öppnar för diskussion.

Adam frågar om ordningen är en maktordning
Jonathan och Alfred svarar att det är endast en punktad lista utan ordning.

Mötet går till beslut.
Mötet bifaller propositionen.

2.5. Proposition: Förtydliga årsmötets stadgar
Jonathan presenterar propositionen.
Bland annat lägga till val av valberedning samt ändring av sista inlämningsdatum av motion och
proposition.

Jonathan öppnar för diskussion.

Ida förtydligar att sista datum ändras då det tidigare inföll på samma dag som sista kallelse.

Mötet går till beslut.
Mötet bifaller propositionen.

2.6. Proposition: Ekonomisk redovisning samt budgetering
Jonathan presenterar propositionen.

Jonathan öppnar för diskussion.
Adam frågar vilket bokslut som ska presenteras. Nuvarande eller förra året?
Propositionen säger att det “gångna” årets bokslut ska godkännas.

Tidigare har ett års bokslut behandlats först ett år efter verksamhetsåret slut då revisorn inte kan
skapa en revisionsberättelse innan räkenskapsåret är färdigt, och årsmötet måste vara minst en
månad innan verksamhetsårets slut vilket är det samma som räkenskapsåret.

Om vi ändrar verksamhetsår och räkenskapsår kan ny kassör behöva presentera ekonomi från
tidigare kassör men inte vara ansvarig för det.

Verksamhetsår samtidigt som årsmöte skulle ta bort övergångsperiod
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Ida yrkar på att ändra gångna året till föregående räkenskapsår

Jonathan och Alfred jämkar sig med Idas yrkande.

Mötet går till beslut
Mötet bifaller propositionen med Idas ändringsyrkande.

3. Motioner
Inga motioner.

4. Inval

4.1. Valberedning

4.1.1. Ordförande

Ida nominerar Adam Anderson till ordförande i valberedningen 2021/2022.

Mötet går till beslut.
Mötet väljer in Adam Anderson till ordförande i valberedningen 2021/2022.

4.1.2. Ledamöter

Det finns inga nominerade ledamöter.
Mötet godkänner att vakantsätta ledamotsposterna.





Proposition till extra insatt möte

2022-03-21
CASE-Association

.

Proposition: Förbättra struktur av stadgan

Bakgrund

För att göra det enklare att diskutera stadgar önskar Styrelsen att skapa en bättre struktur för
att diskutera stadgarna.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar styrelsen på:

att ändra alla stadgar till ett system där tidigare punkteer benämns mom x (moment x) med
ökande numrering från 1 med vissa redaktionella möjligeter utan att ändra innehållet istället för
det nuvarande icke numrerade systemet.

Exempel:

Ändra från:
§3 Organisation
3.1 Bestämmelser
Föreningen och dess medlemmar rättar sig först efter Z-sektionens styrdokument, därefter
denna stadga.

Till:
§3 Organisation
3.1 Bestämmelser

mom 1 Föreningen och dess medlemmar rättar sig först efter Z-sektionens styrdokument, där-
efter denna stadga.

Styrelsen genom,

Jonathan Nilsson IT 2021/2022
Alfred Lind-Anderton Regulations & Guidelines 2021/2022
2021-02-05

info@caselabbet.se sida 1 av 1
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Proposition: Förtydligande av obundenhet

Bakgrund

Styrelsen vill förtydliga förenings partipolitiska och religiösa obundenhet främst i syfta av att
kunna söka ett stipendie från Unga Forskare samt att det är praxis i ideella föreningar.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar styrelsen på:

att Lägga till stadga §1 mom 4:

mom 4 CASE föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Styrelsen genom,

Jonathan Nilsson IT 2021/2022
Alfred Lind-Anderton Regulations & Guidelines 2021/2022
2021-02-05

info@caselabbet.se sida 1 av 1
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Proposition: Införande av en valberedning

Bakgrund

För att bland annat söka ett stipendie från Ung Forskare krävs ett tillägg av en valberedning
som presenterar ett förslag på styrelse, valberedning, samt revision till nästkommande verk-
samhetsår. Styrelsen anser detta som ett bra tillägg som kommer att fördela arbetsbördan
bättre inför årsmötet och skapar en viss objektivitet från sittande styrelsen.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar styrelsen på:

att lägga till följande stadga efter befintlig stadga §3.3 Styrelse samt ändra numrering av be-
fintlig stadga och efterföljande på lämpligt sätt.

3.4 Valberedning
Föreningens verksamhet utövas på det sätt denna stadga med tillhörande reglemente
och instruktioner föreskriver genom:

mom 1 Valberedningen väljs av årsmötet och sitter ett verksamhetsår

mom 2 Valberedningen består av en ordförande samt två ledamöten

mom 3 Valberedningen har i uppdrag att sprida information angående möjligheten att
kandidera till styrelsen, valberedningen samt revisionen. Ta emot kandidaturer, in-
tervjua kandidater samt presentera sitt förslag av styrelse, valberedning, och revisor
inför kommande verksamhetsår i samband med kallelsen till årsmötet.

att ta bort punkterna under befintlig stadga §3.3.2 mom 1.

• Att nominera en revisor.

• Att nominera kandidater till efterföljande styrelse.

Styrelsen genom,

Jonathan Nilsson IT 2021/2022
Alfred Lind-Anderton Regulations & Guidelines 2021/2022
2021-02-05

info@caselabbet.se sida 1 av 1
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Proposition: Verksamhetsutövande

Bakgrund

Styrelsen anser att det krävs ett förtydligande av föreningens struktur, särskilt med införandet
av valberedningen.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar styrelsen på:

att lägga till under §3 Organisation innan befintlig §3.1 Bestämmelser samt ändra numrering
av befintlig stadga och efterföljande på lämpligt sätt.

3.1 Verksamhetsutövande
Föreningens verksamhet utövas på det sätt denna stadga med tillhörande reglemente
och instruktioner föreskriver genom:

• Årsmötet

• Valberedningen

• Styrelsen

• Revisorerna

3.2 Ansvarsförhållanden

mom 1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen fungerarsom års-
mötets ställföreträdare.

mom 2 Årsmötet har till sitt förfogande valberedning, revisorer och styrelsen.

Styrelsen genom,

Jonathan Nilsson IT 2021/2022
Alfred Lind-Anderton Regulations & Guidelines 2021/2022
2021-02-05

info@caselabbet.se sida 1 av 1
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Proposition: Förtydliga årsmötets stadgar

Bakgrund

Styrelsen anser det nödvändigt att förtydliga hanteringen av propositioner och motioner samt
att lägga till val av valberedningen till årsmötets nödvändiga punkter att behandla.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar styrelsen på:

att under §3.4.1 Ordinarie årsmöte lägga till efter punkten val av styrelseledamöter:

• Val av valberedning

att ändra rubriken av §3.4.3 Motionsbehandling till

• Motion och propositionsbehandling

att ändra befintlig stadga §3.4.3 Motionsbehandling mom 1 till:

mom 1 Motion inlämnas skriftligen till styrelsen senast klocka 17:00 tre dagar innan årsmötet.

att under §3.4.3 Motionsbehandling lägga till

mom 3 Proposition lämnas av styrelsen i samband med kallelsen till årsmötet.

att efter §3.4.3 Motionsbehandling lägga till

3.4.4 Val av förtroendevalda

mom 1 Förtroendeval sker genom slutenvotering.

mom 2 Förtroendeval sker med enkel majoritet.

mom 3 Styreleordförande, kassör, en övrig styrelseledamot, Valberedningensordföran-
de samt revisor måste tillsättas.

mom 4 Övriga företroendevalda kan men bör inte vakantsättas.

mom 5 Styrelsen har som rätt att senare tillsätta vakantsatt förtroendepost på styrelse-
möte. Vilket ska dokumenterats skriftligt.

mom 6 Motnominering eller tillbakadragande av kandidatur bör inlämnas skriftligen till
styrelsen senast två dagar, exklusive mötesdagen, före valförättandet.

Styrelsen genom,

Jonathan Nilsson IT 2021/2022
Alfred Lind-Anderton Regulations & Guidelines 2021/2022
2021-02-05

info@caselabbet.se sida 1 av 1
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Proposition: Ekonomisk redovisnig samt budgetering

Bakgrund

För att skapa förtydliga de skyldigheter som de förtroendevalda har gentemot dess medlemmar
samt för att kunna söka det tidigare nämnda stipendiet från Unga forskare anser styrelsen att
stadgarna måste ändras för att inkludera en mer utförlig ekonomisk redovisning.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar styrelsen på:

att lägga till följande punkt under §3.7.1 Ordinarie årsmöte efter befintlig punkt Revisionsbe-
rättelse

• Budget för kommande verksamhetsår

att lägga till följande punkt under §4.1 Skyldigheter mom 2

• att på årsmötet presentera bokslutet för gågna verksamhetsår samt en preliminär budget
för kommande verksamhetsår.

att under §4.1 skyldigheter lägga till

mom 4 Revisorn har som skyldighet:

• att ha insyn i föreningen räkenskaper verksamhet och bokslut.

• att avlämna revisionsberättelse innan årsmötet.

Styrelsen genom,

Jonathan Nilsson IT 2021/2022
Alfred Lind-Anderton Regulations & Guidelines 2021/2022
2021-02-05

info@caselabbet.se sida 1 av 1
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Proposition: Ekonomisk redovisning samt budgetering med
ändringsyrkande från Ida Udd

Bakgrund

För att skapa förtydliga de skyldigheter som de förtroendevalda har gentemot dess medlemmar
samt för att kunna söka det tidigare nämnda stipendiet från Unga forskare anser styrelsen att
stadgarna måste ändras för att inkludera en mer utförlig ekonomisk redovisning.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkar styrelsen på:

att lägga till följande punkt under §3.7.1 Ordinarie årsmöte efter befintlig punkt Revisionsbe-
rättelse

• Budget för kommande verksamhetsår

att lägga till följande punkt under §4.1 Skyldigheter mom 2

• att på årsmötet presentera bokslutet för föregående räkenskapsår samt en preliminär
budget för kommande verksamhetsår.

att under §4.1 skyldigheter lägga till

mom 4 Revisorn har som skyldighet:

• att ha insyn i föreningen räkenskaper verksamhet och bokslut.

• att avlämna revisionsberättelse innan årsmötet.

Övrigt

Ändringsyrkande markerat med understräck

Styrelsen genom,

Jonathan Nilsson IT 2021/2022
Alfred Lind-Anderton Regulations & Guidelines 2021/2022
2021-02-05

info@caselabbet.se sida 1 av 1


