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PULS HÖSTMÖTE 2016 
 

Datum: 2016-10-26 

Tid: 17:22-17:51 

Plats: A2 

 

Dagordning: 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande. 

3. Val av mötessekreterare samt två justerare, tillika rösträknare vid votering. 

4. Upprättande av röstlängd. 

5. Adjungerande deltagare. 

6. Fråga, samt fastställande av mötets behöriga utlysande.  

7. Fastställande av arbetsordning.  

8. Fastställande av dagordning. 

9. Behandling av propositioner från styrelsen. 

10. Behandling av motioner från föreningens medlemmar jämte styrelsens yttranden 

över dessa. 

11. Val av styrelse för kommande verksamhetsår. 

11.1. Val av ordförande. 

11.2. Val av vice ordförande 

11.3. Val av sponsoransvarig. 

11.4. Val av ekonomiansvarig. 

11.5. Val av medlemsansvarig. 

11.6 Val av informationsansvarig. 

11.7. Val av utskottsordförande för Näringslivsutskottet.  

11.8. Val av utskottsordförande för Sociala utskottet.  

11.9. Val av utskottsordförande för Utbildningsutskottet.  

12. Val av Diplomeringsgruppen. 

13. Val av Masterns SU-grupp. 

14. Övriga frågor. 

15. Mötets avslutande.  
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Dagordning: 

 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Elin Schönqvist öppnar mötet klockan 17:22. 

 

2. Val av mötesordförande. 

Styrelsen föreslår Matilda Strömberg till mötesordförande. 

Mötet beslutar: 

Att välja Matilda Strömberg till mötesordförande. 

 

3. Val av mötessekreterare samt två justerare, tillika rösträknare vid votering. 

Mötet beslutar: 

Att välja Amanda Jönsson till sekreterare. 

Att välja Jens Antonsson och Johanna Lenhammar till justerare, tillika rösträknare vid 

votering. 

 

4. Upprättande av röstlängd. 

Mötet fastställer röstlängden till 57 röster. 

 

5. Adjungerande deltagare. 

Matilda Strömberg är mötesordförande och ej medlem i PULS. 

Mötet beslutar: 

Att adjungera in Matilda Strömberg med närvaro- och yttranderätt. 

 

6. Fråga, samt fastställande av mötets behöriga utlysande.  

Mötet beslutar: 

Att fastställa mötet som behörigt utlyst. 

 

7. Fastställande av arbetsordning.  

Mötet beslutar: 

Att fastställa den föreslagna arbetsordningen. 

 

8. Fastställande av dagordning. 

Förslag från styrelsen: 

Att lägga till ”Val av Masterns SU-grupp” som punkt 13. 

Mötet beslutar: 

Att fastställa den föreslagna dagordningen med tillägg av den nya punkten 13 ”Val av 

Masterns SU-grupp”. 

 



 

___________________________  ___________________________ 
Ordförande: Matilda Strömberg  Sekreterare: Amanda Jönsson 
 
___________________________   ___________________________ 
Justerare: Jens Antonsson  Justerare: Johanna Lenhammar  

9. Behandling av propositioner från styrelsen. 

Inga propositioner. 

 

10. Behandling av motioner från föreningens medlemmar jämte styrelsens yttranden 

över dessa. 

Inga motioner. 

 

11. Val av styrelse för kommande verksamhetsår. 
 
11.1. Val av ordförande. 
Valberedningen nominerar Charlotte Göransson med följande motivering: 
Valberedningen har valt att nominera Charlotte Göransson till posten som ordförande i PULS styrelse 
2017. Charlotte har visat på stor vilja och ett stort engagemang vilket är en stor tillgång i 
styrelsearbetet. Hon är strukturerad och har en stark kommunikativ förmåga vilket är viktigt på posten 
som ordförande. Hon har också tidigare erfarenhet av att leda andra och vi är övertygade om att hon 
kommer göra ett väldigt bra jobb som ordförande. 

Mötet går till beslut. Charlotte Göransson lägger ned sin röst. 
Mötet beslutar: 
Att välja Charlotte Göransson till ordförande i styrelsen 2017. 
 
11.2. Val av vice ordförande 
Valberedningen nominerar Ulrika Britte med följande motivering: 
Valberedningen har valt att nominera Ulrika Britte till posten som vice ordförande. Ulrika visar på en 
väldigt god kommunikativ förmåga, att hon är lyhörd för andras åsikter och att hon har ett stor driv till 
att får vara med och utveckla sektionen. Hon är även väldigt strukturerad och har användbara 
erfarenheter från förra året som aktivitetsansvarig i PAmp. Dessa är egenskaper och erfarenheter som 
kommer vara till stor fördel på posten som vice ordförande. 

Mötet går till beslut. Ulrika Britte lägger ned sin röst. 
Mötet beslutar: 
Att välja Ulrika Britte till vice ordförande i styrelsen 2017. 
 
11.3. Val av sponsoransvarig. 
Valberedningen nominerar Johanna von Zeipel med följande motivering: 
Valberedningen har valt att nominera Johanna von Zeipel till posten som sponsansvarig. Johanna är en 
person som vågar sätta upp höga mål och arbetar mot dem på ett effektivt sätt. Hon har även visat på 
en stor vilja att förbättra och utveckla. Johanna har en god kommunikativ förmåga som kommer vara 
till otrolig nytta i hennes arbete som sponsansvarig. 

Mötet går till beslut. Johanna von Zeipel lägger ned sin röst. 
Mötet beslutar: 
Att välja Johanna von Zeipel till sponsoransvarig i styrelsen 2017. 
 
11.4. Val av ekonomiansvarig. 
Valberedningen nominerar Araken Junior Martins Dos Santos med följande 
motivering: 
Valberedningen har valt att nominera Araken Junior Martins Dos Santos till posten som 
ekonomiansvarig. Araken har visat på ett stort driv och en god vilja. Han sätter upp höga mål för sig 
själv som han arbetar mot på ett strukturerat och effektivt sätt. Araken har flertalet erfarenheter som 
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kommer vara till stor fördel för honom som 
ekonomiansvarig, han är dessutom väl insatt i vad 
styrelsearbete innebär. 

Mötet går till beslut. Araken Junior Martins Dos Santos lägger ned sin röst. 
Mötet beslutar: 
Att välja Araken Junior Martins Dos Santos till ekonomiansvarig i styrelsen 2017. 
 
11.5. Val av medlemsansvarig. 
Valberedningen nominerar Sofia Sjöberg med följande motivering: 
Valberedningen har valt att nominera Sofia Sjöberg till posten som medlemsansvarig. Sofia har visat 
på en god förmåga att arbeta självständigt. Hennes noggrannhet och struktur passar perfekt i arbetet 
som medlemsansvarig i styrelsen. Hon har även mycket bra erfarenheter av administrativt arbete 
vilket kommer vara värdefullt på posten som medlemsansvarig. 

Mötet går till beslut. Sofia Sjöberg lägger ned sin röst. 
Mötet beslutar: 
Att välja Sofia Sjöberg till medlemsansvarig i styrelsen 2017. 
 
11.6 Val av informationsansvarig. 
Valberedningen nominerar Natalie Rolin med följande motivering: 
Valberedningen har valt att nominera Natalie Rolin till posten som informationsansvarig. Natalie har 
ett stort intresse för att uttrycka sig i skrift och hon har visat på ett driv och engagemang som kommer 
vara en tillgång i styrelsen. Hon har även visat att hon är en mycket strukturerad person vilket är 
viktigt på posten som informationsansvarig. 

Mötet går till beslut. Natalie Rolin lägger ned sin röst. 
Mötet beslutar: 
Att välja Natalie Rolin till informationsansvarig i styrelsen 2017. 
 
11.7. Val av utskottsordförande för Näringslivsutskottet. 
Valberedningen nominerar Elin Adamsson med följande motivering: 
Valberedningen har valt att nominera Elin Adamsson till posten som ordförande i Näringslivsutskottet. 
Elin är en driven och målfokuserad tjej som tar sig an nya utmaningar på ett ansvarsfullt sätt. Hon är 
bra på att hålla en god struktur i sitt arbete och organiserar på ett effektivt sätt. Dessa är egenskaper 
kommer vara till stor fördel på posten som Ordförande i Näringslivsutskottet. 

Mötet går till beslut. 
Mötet beslutar: 
Att välja Elin Adamsson till utskottsordförande för Näringslivsutskottet i styrelsen 
2017. 
 
11.8. Val av utskottsordförande för Sociala utskottet. 
Valberedningen nominerar Evelina Sundling. 
Mötet går till beslut. Evelina Sundling lägger ned sin röst. 
Mötet beslutar: 
Att välja Evelina Sundling till utskottsordförande för Sociala utskottet. 
 
11.9. Val av utskottsordförande för Utbildningsutskottet. 
Valberedningen nominerar Maja Danlid med följande motivering: 
Valberedningen har valt att nominera Maja Danlid till posten som ordförande i 
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utbildningsutskottet. Maja har tidigare varit 
utbildningsbevakare inom sektionen och har därför en stor 
inblick i utbildningsutskottet. Hon har dessutom visat på ett väldigt stort intresse för utbildningsfrågor. 
Maja tycker om att alltid ha många bollar i luften och visar på en god förmåga att kunna planera och 
strukturera upp sitt arbete. Dessa erfarenheter och egenskaper kommer vara till stor fördel för henne 
på posten som ordförande i utbildningsutskottet. 

Mötet går till beslut. Maja Danlid lägger ned sin röst. 
Mötet beslutar: 
Att välja Maja Danlid till utskottsordförande för Utbildningsutskottet. 
 

12. Val av Diplomeringsgruppen. 

Valberedningen nominerar Ludwig Pöder, Viktoria Bark, Anna Oljons, Sandra 

Bäcklund och Tove Rahme med följande nominering: 
Dessa fem har erfarenheter som kan vara nyttiga i gruppens arbete och de har också visat på en stor 

vilja för att göra PA3s avslutning till något riktigt minnesvärt. De har redan nu flera utvecklingstankar 

vilket bådar gott för diplomeringen. 

Mötet går till beslut. Ludwig Pöder, Viktoria Bark, Anna Oljons, Sandra Bäcklund och 

Tove Rahme lägger ned sina röster. 

Mötet beslutar: 

Att välja Ludwig Pöder, Viktoria Bark, Anna Oljons, Sandra Bäcklund och Tove Rahme 

till Diplomeringsgruppen. 

 

13. Val av Masterns SU-grupp. 

Valberedningen nominerar Mikaela Levander, Zacharias Zetterberg Löwgren, 

Rebecca Svensson och Eleonora Björklund. 

Mötet går till beslut. Mikaela Levander, Zacharias Zetterberg Löwgren, Rebecca 

Svensson och Eleonora Björklund lägger ned sina röster. 

Mötet beslutar: 

Att välja Mikaela Levander, Zacharias Zetterberg Löwgren, Rebecca Svensson och 

Eleonora Björklund till diplomeringsgruppen. 

 

14. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor. 

 

15. Mötets avslutande.  

Mötet avslutas 17:51. 


