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Vårterminens andra medlemsmöte - Årsmöte 
Second Members Meeting of the Spring Semester – Annual meeting 
 
§ Ärende/ Meeting point  Information 
50 Mötets öppnande 

Opening of the meeting 

 
Mötespresidium  
Meeting presidium 
 
 
 
 
 
Närvaro 
Present 
 

 

 Robert Sigvardsson öppnar mötet 17:09   
Robert Sigvardsson opens the meeting 17:09  
 
 
Robert Sigvardsson, mötesordförande / Meeting 
Chairman  
Stina Hultberg, vice mötesordförande / Vice meeting 
chairman 
David Geidenmark, mötersektreterare / meeting secretary 
 
Kårstyrelsen/The Board 
Anton Jakobsson, Ali Al-Zargani, Jessica Hagström, Isak 
Sörmander, Martin Thysell 
 
Medlemmar/Members 
Amanda Lind, Eric Ask Josefsson, Viktor Hyltén, Nellie 
Yesri, Clara Palmer, Ludvig Palmer, Emma Ljungcrantz, 
Gustav Bruzelius, Xuan Dong, Axel Lunden, Emma 
Lövgren, Moa Andersson, Elsa Nilsson, Yaman Masri, 
Alida Strange, William Sköld, Alice Klismark, Gabriel 
Hallberg, Rida Naeem, Ludwig Welander, Alva Åsberg, 
Hanna Hjortskull, Sara Jonsson, Alexander Soto Runevall, 
Ludvig Malmquist, Anna Norberg, Elin Cervin, Ayla 
Mahmoud, Yescob Norrhult, Stefan Sjöberg, Niklas 
Svensson, Wilma Grüner, Hampus Hartvigsson, Elin 
Swerlander, Linnea Wikström, Kosmo, August Rosell, 
Oscar Söderström och Liam Fransholm 
 
Övrig närvao/Others present 
Bryan Wahlgren, Louise Ahlberg, Madeleine Hellström, 
Louise Ahlström, Ebba Lewitz, Sanna Sinde 
 

51 Mötets stadgeenliga utlysande 
Properly calling of the meeting 

 Mötet kallades den 30:e april och handlingar skickades ut 
den 21:a april 
The meeting was called on the 30th of April and the document was 
sent out on the 21st of April 
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52 Adjungeringar 
Co-options 

 8 Icke.medlemmar / 8 non members  

Bryan Wahlgren, Louise Ahlberg, Madeleine Hellström, 
Louise Ahlström, Ebba Lewitz, Sanna Sinde, Elin 
Gunnarsson, Ellinor Ringby 

 
Mötet beslutar att icke-medlemmarna adjungeras med 
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt mellan §52-72  
 
The meeting decides that the non-members are co-opted 
with presence, statement, and proposal rights between 
§52-72 
 

53 Val av justeringsperson och 
rösträknare 
Election of Adjusters and Vote Counters 

 

 Anton Jakobsson nominerar Hampus Hartvigsson 
som justeringsperson och rösträknare och Amanda 
Lind nominerar sig själv.  

Anton Jakobsson nominates Hampus Hartvigsson and 
Amanda Lind nominates herself to be adjuster and vote 
counters. 

 
Mötet beslutar att utse Amanda Lind and Hampus 
Hartvigsson till justeringsperson och rösträknare för 
innevarande möte. 

 
The meeting decides to appoint Amanda Lind and Hampus 
Hartvigsson to adjusters and vote counters for the present meeting 
 

54 Justering av röstlängd 
Electoral Register 

 

 Röstlängden justeras till 52 personer §52-72 

The electoral is registered to 28 §52-72 

55 Fastställande av dagordning 
Approval of the Agenda 

 
Mötet beslutar att godkänna dagordningen  

 
The meeting decides to approve the agenda 

 

56 Organisationsrapport 
Organisation report 

 Föredragande: Styrelsen 

Ali Al-Zargani - Studiesocial Växjö /Responsible for Study 
Social matters in Växjö 

Sen det förra medlemsmötet har Ali arbetat med uppgifter 
gällande den nya styrelser i studentföreningar som skedde i 
samband med årsskiftet. Ytterligare arbetsuppgifter har 
varit att anordna och planera Valborgsfirandet. Ali har 
också arbetat med att förnya Linnékårens 
överenskommelse i det strategiska partnerskapet med 
Linnéuniversitetet, Växjö kommun och Kalmar kommun.  
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Valborgsfirandet blev väldigt lyckat och det var många 
besökare på Amfium, inte bara studenter från Växjö utan 
också från Kalmar. Linnékåren anordnade firandet väldigt 
bra och evenemanget blev lyckat. Samarbetet med de olika 
studentföreningarna var väldigt bra.  Arbetet med 
överenskommelsen i det strategiska partnerskapet är något 
som vi i kåren sett utveckling och framgång i. Arbetet är 
inte fullbordat, dock är det något jag kommer fortsätta 
arbeta med min mandatperiod ut.  

Förutom det har Juniorledarakademins utbildningar fortsatt 
bra och när årsmötet väl har ägt rum så utbildningen 
fullbordats och de studenter som deltagit kommer 
förhoppningsvis lyckats få sina intyg.  

Studenföreningshandboken som arbetats med under våren 
har kompletterats och deltas ut till samtliga 
studentföreningar. Handboken är gjord för att hjälpa våra 
styrelser att bättre bekanta sig med styrelsearbete och för 
att kunna få svar på frågor mycket enklare. Den finns 
digital på Linnékårens hemsida. I april månad anordnades 
årets ansvarigsutbildning tillsammans med studenthälsan 
där samtliga utbildningsföreningar närvarade. 
Fadderutbildning är också ett projekt som fullbordades 
under april månad, i stället för under hösten som det 
tidigare varit. Det var lyckat och flera studenter deltog. Det 
är också första gången som vi i år anordnade en engelsk 
fadderutbildning för våra internationella studenter.  

Under Maj månad hölls även SFSFUM, SFS fullmäktige där 
styrelsen representerade Linnékåren. Där var vi med och 
beslutade om frågor som vi ansåg bör lyftas för våra 
studenter och bidrog till att välja in en ny styrelse för SFS. 

Since the last members' meeting, Ali has worked with information 
regarding the new boards of student associations that took place in 
connection with the turn of the year. Additional tasks have been to 
arrange and plan the Valborg celebration. Ali has also worked to 
renew the Linnaeus Union's agreement in the strategic partnership 
with Linnaeus University, Växjö Municipality and Kalmar 
Municipality.  

The Walpurgis celebration was very successful and there were many 
visitors to Amfium, not only students from Växjö but also from 
Kalmar. The Linnaeus Union organized the celebration very well and 
the event was a success. The collaboration with the various student 
associations was very good. The work with the agreement in the 
strategic partnership is something that we in the union have seen 
development and success in. The work is not completed; however, it is 
something I will continue to work with my term of office. In addition, 
the Junior Leadership Academy's educations have continued well and 
once the annual meeting has taken place, the education has been 
completed and the students who have participated will hopefully succeed 
in obtaining their certificates.  

https://sign.visma.net/sv/document-check/6cd79873-a477-4e88-a55f-839d44e8b83e

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 

  
  Dagordning/ Agenda 

  
 
 
s.4(28) 
2022-05-31 

 
 
 

The student association handbook that was worked on during the 
spring has been supplemented and distributed to all student 
associations. The handbook is made to help our boards become better 
acquainted with board work and to be able to get answers to questions 
much easier. It is available digitally on the Linnaeus Union' website. 
In April, this year's responsible education was arranged together with 
student health, where all educational associations were present. 
Sponsorship training is also a project that was completed in April, 
instead of in the autumn as it previously was. It was successful and 
several students participated. It is also the first time this year that we 
have organized an English sponsorship course for our international 
students. During the month of May, SFSFUM, the SFS council, 
where the board represented the Linnaeus Union, was also held. There 
we were involved and decided on issues that we felt should be raised for 
our students and helped to elect a new board for SFS. 

 
Deltidsledamöter Växjö / Board representatives Växjö 

Alla tre deltidsledamöterna i Växjö deltog i alla 
organisationsmöten. Andreas och Antonia hjälpte även till 
under vårmässan som anordnades i april. Andreas har 
hjälpt till med medlemkaffet och arbetat med BEM-
gruppen i Växjö för att organisera studentaktiviteter som 
till exempel påskäggsjakt och Valborg- Antonia deltog i 
mötet med UTBK och fortsatt varit närvarande på möten 
med EUniwell, Antonia har också deltagit på möten med 
KNU (Ukrainska studentrepresentation), där input gav 
angående planerandet av FestiWell och möte med interna 
personer som är tänkta att stödja EUniwell lokalt. 
Ytterligare arbete har varit med hållbarhetspolicy och 
studentkåren. Antigoni har försökt närvara på så många 
möten som möjligt.   

All three part-time members in Växjö participated in all 
organizational meetings. Andreas and Antonia also helped during the 
spring fair which was organized in April. Andreas has helped with 
the member coffee and worked with the BEM group in Växjö to 
organize student activities such as Easter egg hunting and Valborg-
Antonia participated in the meeting with UTBK and continued to be 
present at meetings with EUniwell, Antonia has also participated in 
meetings with KNU (Ukrainian student representation), where input 
provided regarding the planning of FestiWell and meeting with 
internal people who are intended to support EUniwell locally. 
Additional work has been with sustainability policy and the student 
union. Antigoni has tried to attend as many meetings as possible. 

 
Jessica Hagström, Martin Thysell – Utbildningsbevakare 
Växjö & Kalmar / Responsible for educational matters in 
Växjö & Kalmar 

Jessica berättar att sen förra medlemsmötet har 
utbildningsbevakarnas arbete med de vanliga 
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arbetsgrupperna fortgått. Under våren har 
utbildningsdialoger genomförts där studentinlagor inkom 
från kåren. Arbetet kring lokala regler för 
studentrepresentation har gått upp i RUL dock inte 
fastställts av rektorn. I relation till det har även arbete 
påbörjats med att justera arvoderingen för student- och 
doktorandsrepresentationsuppdrag, där 
utbildningsbevakarena har varit deltagande genom bland 
annat remisser samt möten med lärosäten. En del i detta 
har varit att studentrepresentanterna ska få rätt till 
reseersättning samt högre arvode.  

Jessica tillägger att ett fortsatt arbete med revidering av 
granskningssystemet har fortgått sen förra medlemsmötet, 
där både KU och RUL har varit involverade. Under våren 
skapade KU en checklista och det diskuterade hur ett 
fortsatta arbeta ska utvecklas för att få in studenters 
perspektiv bättre i kvalitetssäkringssystemet. Det kommer 
också bli ett fortsatt arbete med Treklövern efter att RUL 
argumenterade för att använda det i stället för ett internt 
system.   

Arbetet med utbildningsföreningarna genom 
utbildningsutskottet har fortgått och en policy för 
utbildningsföreningarna har skrivits som läggs fram senare 
under detta möte. Ytterligare dokument har skapat med 
utbildningsföreningar i syfte att främja deras möjlighet till 
utbildningsbevakning som har diskuterats på 
utskottsmöten. Dokumentet är i fortsatt behov av 
revidering och kommer förhoppningsvis leva så det kan 
fungera som ett stödjande fragment.  

Jessica berättar också att hon har haft utbildning för 
engelsktalande studentrepresentanter och kommer hålla 
året sista utbildning nu i veckan, den på svenska. Jessica har 
också deltagit i nätverksträffar för svenska 
europauniversitetet med UHR där diskussioner angående 
EUniWell och viktiga organisatoriska frågor gör 
europauniversitetsinitiativ (EUI). 

Jessica says that since the last members 'meeting, the training 
supervisors' work with the regular working groups has continued. 
During the spring, educational dialogues were held where student 
submissions were received from the union. The work on local rules for 
student representation has been included in the RUL, however, not 
established by the principal. In relation to this, work has also begun to 
adjust the remuneration for student and doctoral student representation 
assignments, where the education supervisors have participated 
through, among other things, referrals and meetings with higher 
education institutions. Part of this has been that the student 
representatives will be entitled to travel allowance and a higher fee. 

 Jessica adds that continued work on revising the review system has 
continued since the last member meeting, where both KU and RUL 
have been involved. During the spring, KU created a checklist and it 
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discussed how continued work should be developed to bring students' 
perspectives better into the quality assurance system. There will also be 
continued work with Treklövern after RUL argued for using it 
instead of an internal system.  

The work with the education associations through the education 
committee has continued and a policy for the education associations has 
been written which will be presented later during this meeting. 
Additional documents have been created with educational associations 
in order to promote their ability to monitor education, which has been 
discussed at committee meetings. The document is still in need of 
revision and will hopefully live so that it can serve as a supporting 
fragment. Jessica also says that she has had training for English-
speaking student representatives and will hold the year's last training 
this week, the one in Swedish. Jessica has also participated in network 
meetings for the Swedish European University with UHR, where 
discussions regarding EUniWell and important organizational issues 
make the European University Initiative (EUI). 

Martin berättar att lärosätesgranskningen från UKÄ har 
fortsatt, senast den 12 maj var UKÄ på platsbesök på 
Linnéuniversitetet en heldag. UKÄ hade möten både med 
universitetet och med studentrepresentanter från 
Linnékåren. Mötet med Linnékåren var främst fokuserat på 
den studentinlaga som skickades till UKÄ i februari. UKÄ 
kommer att fortsätta arbeta med det i höst och den slutliga 
rapporten kommer presenteras under februari 2023. Det 
uppskattas att Linnéuniversitetet vill ta till sig av i princip 
allt som Linnékåren lagt som förbättringsförslag. Martins 
mandatperiod tar slut sista juni och förhoppningvis 
kommer den nya utbildningsbevakare kunna gå vid sidan av 
Martin, där även förändringar och förbättringar kommer att 
delges för nästa person. Martin tackar för sig.  

Martin says that the university review from UKÄ has continued, no 
later than 12 May, UKÄ was on a site visit to Linnaeus University 
for a full day. UKÄ had meetings both with the university and with 
student representatives from the Linnaeus Union. The meeting with 
the Linnaeus Union was mainly focused on the student submission 
that was sent to UKÄ in February. UKÄ will continue to work on 
it this autumn and the final report will be presented in February 
2023. It is estimated that Linnaeus University wants to take on 
board basically everything that the Linnaeus Union has proposed as 
an improvement proposal. Martin's term ends last June and hopefully 
the new education supervisor will be able to walk alongside Martin, 
where changes and improvements will also be announced for the next 
person. 

 
Isak Sörmander - Studiesocial Kalmar /Responsible for 
Study Social matters in Kalmar 

Sen förra medlemsmötet då Isak blev invald har han 
försökt att bekanta sig med sin roll som studiesocial i 
Kalmar. Isak har samtidigt arbetat med att bibehålla och 
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utveckla de relationer som Linnékåren har med kommunen 
och har varit i återkommande kontakt med deras 
universitetsstrateg och näringslivschef. Kommunen och 
kåren har haft regelbunden kontakt gällande uppbyggnaden 
av ett nytt kårhus.  

I april anordnades årets ansvarigutbildning tillsammans 
med studenthälsan, där alla Kalmars studentföreningar 
deltog. Fadderutbildningen anordnades också under våren i 
stället för hösten som det tidigare har varit.  

Isak har också deltagit i valet inför nästa års styrelse och 
blivit omvald, vilket han ser väldigt mycket fram emot.  

Since the last members' meeting when Isak was elected, he has tried to 
get acquainted with his role as a student social worker in Kalmar. At 
the same time, Isak has worked to maintain and develop the relations 
that the Linnaeus Union has with the municipality and has been in 
recurring contact with their university strategist and business manager. 
The municipality and the union have had regular contact regarding the 
construction of a new union building. 

 In April, this year's responsible training was arranged together with 
student health, in which all Kalmar's student associations 
participated. The sponsor training was also arranged in the spring 
instead of the autumn as it has been before. Isak has also participated 
in the election for next year's board and has been re-elected, which he 
is very much looking forward to. 

 
Deltidsledamöter Kalmar / Board representatives Kalmar 

Ludvig berättar att precis som tidigare i år har grundarbetet 
varit att delta i interna råd BEM och UTBK samt delta i 
kårstyrelsemötena, för att utveckla studenters perspektiv 
ytterligare inom dessa råd. Sebastian har arbetat med 
lokalen Smålandsgatan. Både Sebastian och Ludvig träffat 
student under evenemang, medlemskaffet och 
sommarjobbsmässan. Ludvig har arbetat med 
utbildningskvalitet genom att delta i FHL:s utbildningsråd 
och kursplaneutskott, har även arbetat med Jessica för att 
färdigställa policyn inför detta medlemsmöte. 

Ludvig says that just like earlier this year, the basic work has been to 
participate in internal councils BEM and UTBK and participate in 
the union board meetings, to further develop students' perspectives 
within these councils. Sebastian has worked with the premises 
Smålandsgatan. Both Sebastian and Ludvig met students during 
events, membership coffee and the summer job fair. Ludvig has worked 
with education quality by participating in FHL's education council 
and syllabus committee, has also worked with Jessica to complete the 
policy before this member meeting. 

 
Anton Jakobsson – Ordförande / President 

https://sign.visma.net/sv/document-check/6cd79873-a477-4e88-a55f-839d44e8b83e

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 

  
  Dagordning/ Agenda 

  
 
 
s.8(28) 
2022-05-31 

 
 
 

Sen förra medlemsmöten har jag deltagit och varit aktiv i de 
olika uppgifter som nämnts av de som talat tidigare. Vi 
lyckades anordna det första valborgsfirandet i Växjö sen 
2019 vilket var ett vädigt lyckat evenemang. I Kalmar har 
det fortsatta arbetet med att etablera ett kårhus fortgått. 
Kårhusstyrelsen har arbetat aktivt och fått hjälp av bade 
Slottsstallarna och Sivans i Växjö. Det förberedande arbetet 
börjar gå mot sitt slut och jag har därför haft möten 
tillsammans med universitetsledningen för att stötta och se 
till att det påbörjas ordentligt. Inom snar framtid hoppas 
jag att det finns en öppen mötesplats för alla studenter i 
Kalmar. Det generella och studiesocialt avtal förhandlats 
med Linnéuniversitetet och det går att konstatera att vi 
lyckats höja de belopp som vi får stöd till för 
kårverksamhet för första gången på 6 år. Vilket möjliggör 
att förverkliga ambitionen med att utöka vårt 
mötespresidium, vilket vi rekommenderar kommande 
styrelse att genomföra inför nästa kårvalrörelse. Det är 
snart dags att flytta kårhuset i Växjö från Tufvan och flytta 
in i de nya lokalerna i Universitetsbiblioteket. Vilket innebär 
att kåren kommer vara närmre sin målgrupp inför nästa 
termin HT-22. Jag tackar så mycket att jag har fått vara er 
ordförande. 

Since previous member meetings, I have participated and been active in 
the various tasks mentioned by those who spoke earlier. We managed 
to organize the first Walpurgis celebration in Växjö since 2019, 
which was a very successful event. In Kalmar, the continued work of 
establishing a union building has continued. Kårhusstyrelsen has 
worked actively and received help from both Slottsstallarna and Sivans 
in Växjö. The preparatory work is starting to come to an end, and I 
have therefore had meetings with the university management to support 
and ensure that it starts properly. Soon, I hope that there is an open 
meeting place for all students in Kalmar. The general and study social 
agreement has been negotiated with Linnaeus University and it can be 
stated that we have succeeded in increasing the amounts we receive 
support for union activities for the first time in 6 years. Which makes 
it possible to realize the ambition of expanding our meeting presidium, 
which we recommend the future board to implement before the next 
union election movement. It is soon time to move the union building in 
Växjö from Tufvan and move into the new premises in the University 
Library. Which means that the Union will be closer to its target group 
for the next semester HT-22. Thank you so much for being your 
chairman. 

 
Tjänstepersoner / Office Workers 

Elin berättar att Anton tagit upp det mesta som har varit 
huvudpunkterna för styrelsens arbete. Det har varit en 
intensiv vårtermin efter att restriktionerna släpptes. Arbetet 
har fokuserat på att ta igen den förlorade tid som varit på 
grund av pandemin. Tillsammans med Kalmar kommun, 
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Växjö kommun och Linnéuniversitetet ansökte vi i höst om 
att Kalmar och Växjö skulle bli årets studentstad, dessvärre 
blev det inte någon vinst detta år. Vi har haft intensiv 
kontakt med studentplattformen Hitract under våren och 
alltmer börjat implementera det i vårt arbete, vilket också 
har introducerats för studentföreningarna.   

Vi har också varit delaktiga i sommarjobbsmässan i Kalmar, 
vårmässan i Växjö. Några tjänstepersoner deltog i mars på 
en träff med andra kåranställda i Göteborg. Vilket var 
väldigt givande att få diskutera tillsammans. Som Anton 
nämnde flyttar snart kårhuset in i de nya lokalerna vilket vi 
ser fram emot. 

Elin says that Anton has addressed most of the main points of the 
board's work. It has been an intense spring term since the restrictions 
were released. The work has focused on making up for the lost time 
that has been due to the pandemic. Together with Kalmar 
municipality, Växjö municipality and Linnaeus University, we 
applied this autumn for Kalmar and Växjö to be this year's student 
city, unfortunately there was no profit this year.  

We have had intensive contact with the student platform Hitract 
during the spring and increasingly started to implement it in our work, 
which has also been introduced for the student associations. We have 
also participated in the summer job fair in Kalmar, the spring fair in 
Växjö. In March, some officials attended a meeting with other union 
employees in Gothenburg. Which was very rewarding to discuss 
together. As Anton mentioned, the union building will soon move into 
the new premises, which we look forward to. 

 

57 Information: Vinnare av 
engagemangsstipendiet   
Information: Winner of the commitment stipend 
2020/2021 
 

 Föredragande: Anton Jakobsson 

Rapporteur: Anton Jakobsson 

 Vanligtvis har vi en vinnare att presentera vid det årliga 
mötet, dock har vi inte valt fram en person än, det kommer 
publiceras under de kommande veckorna. 

Usually, we have a winner to present at the annual meeting, however, 
we have not selected one person yet, it will be announced in the coming 
weeks. 

 
Mötet lägger informationen till handlingarna.  

The meeting put the information to the documents 

 

58 Beslut: Medlemsavgift för kommande 
verksamhetsår 
Decision: Membership fee for the coming year 

 

 Föredragande: Styrelsen 

Rapporteur: The board 

Vi kommer helt enkelt att behålla medlemsavgiften som 
den varit senaste året och året innan det. Vilket är 175 
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kronor per termin eller 300 kronor för hela läsåret 

We will simply keep the membership fee as it has been for the past 
year and the year before that. Which is SEK 175 per semester or 
SEK 300 for the entire academic year 

Mötet beslutar att godkänna medlemsavgiften för 
kommande verksamhetsår 

The meeting decides to approve the memberships fee for the 
coming year 

 

59 Beslut: Budget för kommande 
verksamhetsår  
Decision: Budget for the coming year 

 Föredragande: Styrelsen 

Rapporteur: The board 

Louise föreslår att avhandla paragraf 61 före paragraf 59 
vilket är budgeten. Att paragraf 61 som berör kårhuset ska 
flyttas och avhandlas före paragraf 59.  

Mötet beslutar att godkänna Louise förslag om att ändra 
ordning på paragraf 61 och 59 

The meeting decides to approve the change to switch paragraph 
61 with 59 

Styrelsen har inte gjort en detaljerad budget, vilket inte har 
gjorts på flera år. Det för att skapa en möjlighet för den 
nästkommande styrelsen att forma sitt eget engagemang. Vi 
har minskat utgifter för resa och i stället valt att lägga det på 
Kalmar. 

The board has not made a detailed budget, which has not been 
done for several years. This is to create an opportunity for the 
next board to shape its own commitment. We have reduced 
travel expenses and instead chosen to spend it on Kalmar.  

Mötet beslutar att godkänna budgeten för kommande 
verksamhetsår 

The meeting decides to approve the budget for the coming 
financial year 

    

60 Beslut: Verksamhetsplan för 
kommande verksamhetsår 
Decision: Action plan for the next year 

 Föredragande: Styrelsen 

Styrelsen har använt de tidigare verksamhetsplanerna för att 
skriva den aktuella verksamhetsplanen. Det som vi tänker 
att den uppkommande styrelsen kan fokusera på är att 
fortsätta arbeta med Växjö och Kalmar som studentstäder. 
Att den kommande styrelsen jobbar aktivt med att utveckla 
kårhuset i Kalmar och att integrera Linnékåren ytterligare 
bland studenterna och universitetet där de håller till. I 
Växjö är det relevant för nästa styrelse att fortsätta med det 
trygghetssäkrande arbetet på campus. Detta för att skapa en 
trygg och säker miljö för alla som bor i Växjö på campus. 
Att utveckla och fortsätta behålla studenter kvar i Växjö 
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efter deras studier är klara, för att fördjupa arbetet med 
Växjö kommun ytterligare 

The Board has used the previous business plans to write the current 
business plan. What we think the emerging board can focus on is to 
continue working with Växjö and Kalmar as student cities. That the 
future board works actively to develop the union building in Kalmar 
and to further integrate the Linnaeus Union among the students and 
the university where they are located. In Växjö, it is relevant for the 
next board to continue with the security-ensuring work on campus. 
This is to create a safe and secure environment for everyone who lives 
in Växjö on campus. To develop and continue to retain students in 
Växjö after their studies are complete, to further deepen the work with 
Växjö municipality  

Rober Sigvardsson tillägger att om någon har några frågor 
kan de ta upp det med styrelsen direkt. 

Robert Sigvardsson adds that if anyone has any questions, they can 
raise it with the board directly.  

Mötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 
kommande verksamhetsår.  

The meeting decides to approve the action plan for the coming 
financial year. 

 

61 Beslut: Kårhuset Lék-stugan 
Decision: Statute changes  

 Föredragande: Styrelsen 

Rapporteur: The board 

Anton Jakobsson berättar att sen 2017 har Linnékåren haft 
ett pågående projekt med att öppna upp ett nytt kårhus att 
verka som mötesplats för studenterna vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Det som motsvarighet till 
studentpubarna Sivans och Slottsstallarna som funnits sen 
länge i Växjö. Coronapandemin har försvårat detta arbete 
och möjligheterna till att det ska fortgå. Under årsmötet 
inför verksamhetsåret 2020/2021 gav styrelsen i uppdrag 
att fortsätta arbetet med att upprätta ett kårhus i Kalmar. 
Styrelsen 2021/2022 har tillsammans med universitetet 
utforskat möjligheten att husera verksamheten i 
Universitetskajen. Arbetet har fortgått och en arkitekt är 
anlitad av universitetet tillsammans med föreningen i Lék-
stugan, som är tillsatt för att driva kårhusets verksamheter.  

Ritningar och förberedelser har nu blivit klara och 
universitetets lokaler i hus Magna kommer under 
sommaren att renoveras för att passa verksamheten som 
kårhus, förutsatt att planerna blir godkända av 
universitetets hyresvärd och bygglov utges. Styrelsen vill 
därför rapportera till årsmötet att det förberedande 
kårhusarbetet snart är färdigt.  

I projektet har Kalmar kommun varit en samarbetspartner 
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och som i sitt samarbetsavtal med Linnékåren bidragit 
ekonomiskt, huvudsakligen syfte att ge kårhusföreningen 
ett startkapital när tiden är kommen.  

Linnékårens överskott investeras årligen i fonder. Styrelsen 
ber därför årsmötet om bekräftelse att använda delar av de 
fonder för att ge kårhuset ett startkapital upp till 1 miljon 
kronor, med förutsättningen att arbetet godkänns och 
bygglov ges. Jag hoppas att ni kan acceptera detta förslag, 
då detta är den bästa möjligheten vi kommer att få för att 
fullfölja projektet.   

Stina Hultberg tillägger att dokumenten angående detta går 
att hitta på Linnékårens Facebook-event 

Louise Ahlström har några frågor gällande förslaget. Främst 
för detta är något som berör medlemmarna i Linnékåren. 
Min fråga är om detta är inräknat och finns med i 
rambudgeten, i så fall varför/varför inte? 

Anton Jakobsson svarar med att detta förslag inte är 
medräknat eller finansieras i rambudgeten. Detta på grund 
av att få kommer med förslaget att pengarna ska tas från 
fonderna och att vi inte vet än hur mycket det kommer att 
bli. Möjligen att det blir tydligare under sommaren eller 
senare under hösten om renoveringen påbörjas.  

Louise Ahlström ställer en fråga om pengarna är tänkt att 
gå till själva föreningen eller om det är för renovering, eller 
om det är till föreningen för att bestämma själva vad det 
ska läggas på? 

Anton Jakobsson svarar att det kan vara relevant att sätta 
förslaget i relation till de summor som studentpubarna 
Sivans och Slottsstallarna får av Linnékåren varje år. Det 
vill säga 100 000 kronor i bidrag och 50 000 kronor gånger 
två i äskningar. Målet med detta förslag är att ge våra 
medlemmar en ungefärlig summa av vad det kan kosta för 
att starta upp ett nytt kårhus. Det är givetvis en hel del 
kostnader som möbler, inredning, ljud vilket både Sivans 
och Slottstallarna kan konfirmera. Vi behöver bara få ett 
godkännande och grönt ljus från alla partner för att starta i 
gång nästa steg i processen och då kan det gå väldigt 
snabbt. 

Louise Ahlström ställer frågan om hur stor kontroll 
Linnékåren kommer ha för styrelsen och över byggnaden? 

Anton Jakobsson svarar att först och främst har vi en 
verksamhetsrevisor som är reserverad av presidiumet, vi 
har också under arbetet använd Sivans och Slottstallarnas 
mall, vilket innebär att medlemskap i Linnékåren kommer 
vara behövligt för att komma in. Det kommer vara 
strukturerat på samma hierarkiska ordning som det är här i 
Växjö mellan studentpubarna och Linnékåren. Vi har även 
styrelsen för Lékstugan här, de kan presentera sig också.   
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Robert som är representant för Lékstugan presenterar sig 
och berättar att han kan svara på frågor som gäller 
styrelsen. Vi uppskattar och är nöjda med möjligheten vi 
fått att bli valda till Lékstugans styrelse. För tillfället är det 
nio studentföreningar i Kalmar och sex studentföreningar 
har inte en mötesplats. Vi är därför väldigt glada över att vi 
kommit så långt i processen och att Linnékåren ger oss 
denna möjlighet. Vi svarar gärna på frågor om ni har några. 

Ebba Lewitz ber om ordet och berättar att hon hade önskat 
mer genomgående budget för förslaget. Hur mycket pengar 
kommer läggas på olika utgifter, som möbler, 
ljudanläggning eller liknande. Medlemmarna behöver en 
bättre uppfattning om vad det är pengarna faktiskt kommer 
läggas på. En önskan om att konstruera en mer informativ 
budget där ytterligare siffror och utgifter presenteras. 

Anton svarar med att det är förståeligt att frågor 
uppkommer. Jag säger inte att vi ska ge ut 1 miljon kronor, 
utan det att det är upp till 1 miljon kronor för att få i gång 
verksamheten. Vi vet att det kostar väldigt mycket och vi 
kommer inte ge hela summan direkt. För att breda 
perspektivet så har både Sivans och Slottsstallarna fått 200 
000 kronor de senaste 6-8 åren. Det vi vill är att upprätta en 
institution i Kalmar så som det är i Växjö. Det vi frågar 
efter är att kunna bidra med upp till 1 miljon kronor. Det vi 
vet är att det är i universitetets lokaler, så det kommer 
renoveras, det byggdes förra året. Lokalen kommer kosta 
mer, vi har inte ett bygglov än, vilket kan påverkas om vi 
inte kan uppvisa att vi har ekonomin eller finansieringen för 
det. 

Louise Ahlström ber om ordet och säger att den senaste 
puben som stängde i Kalmar var för ungefär 5 år sen. I 
dokumenten framgår det att det tog 5 upp till 10 år för att 
starta upp verksamheten. Jag tror verkligen det finns ett 
behov av att köpa allting för att kunna skapa en bar, men 
som läget är nu, så säger du att vi ska ge 1 miljon kronor. 
Jag har ett förslags att ta det här beslutet senare, när det 
finns en bättre budget, för att 1 miljon kronor är rätt 
mycket pengar. Anton har presenterat vad det betyder, jag 
tycker dock att det är nästa styrelse som får utveckla 
information för att återkomma om att beslutet ska tas 
senare.  

Ebba Lewitz håller med och ställer sig bakom att styrelsen 
behöver presentera bättre och mer koncis information.  

Anton Jakobsson svarar med att som det står i missiven av 
förslaget. Linnékåren har haft en nära kontakt med Kalmar 
kommun, vilket är en del av det samarbetsavtal. Där 
Linnékåren fått finansiering för ett kommande 
kårhusbygge. Det är något som röstats igenom i två olika 
styrelsemöten. Jag anser om vi inte får ett godkännande 
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idag finns det en stor chans att universitet drar sig tillbaka, 
ett år av tid har gått till miste i så fall också alla upprättade 
kontakter. Då kan det dröja 5 till 10 år innan det blir 
aktuellt igen. Vi har haft två förslag på lokaler innan, som vi 
tackat nej till. Vi har försökt att övertala universitetet till att 
få ta del och använda deras lokaler. Återigen säger jag inte 
att i ska spendera 1 miljon kronor, utan att förslaget är att 
ge upp till 1 miljon kronor. Jag tycker att nästa styrelse ska 
ge ytterligare information, men om vi inte kommer till ett 
beslut idag så kommer det antagligen inte hända och allt 
arbete går förlorat.   

Louise Ahlström frågar om det inte går att ge en mindre 
summa nu och om den nya styrelsen i så fall kan ge en ny 
summa till nästa möte.  

Anton Jakobsson svara med att det inte går, då vi har ett 
samarbetsavtal med Kalmar kommun, vi behöver pengarna, 
men vi behöver inte nödvändigtvis alla pengar fullt ut. Vi 
ska diskutera tillsammans ytterligare angående hyra och allt 
annat beroende på om det blir valt eller inte. 

Ellinor Ringby har en fråga om hur Linnékåren kommer 
arbeta med styrelsen i vad pengarna kommer läggas på, vad 
som kommer köpas in? 

Anton Jakobsson svarar genom att beskriva process. Sen 
Anton tog över projektet har Linnékåren haft möten med 
alla studentföreningar i Kalmar och en projektgrupp för att 
skapa riktlinjer. Vi har haft lokalförslag, vi ville också ha en 
styrelse innan vi valde lokal vilket vi gjorde, där alla 
kårmedlemmar hade möjligheten att ansöka. Om vi får ett 
godkännande för finansieringen kommer en budget att 
formulera ytterligare. Styrelsen har redan kontaktat 
bryggeri, tillstånd, inredning, vaktbolag, vi vill inte 
kontrollera deras business så som vi inte stör er 
verksamhet. Om nu de väljer att de skulle köpa en 
mechanical bull, så nej, men om det skulle vara för bord 
och stolar, ja. Det är inte bara pengar, utan för att detta är 
något ni ska tro på då det är ni som har valt in oss, vi gör 
detta i samarbete med universitetet.   

Ellinor Ringby berättar att hon är inne på sin tredje termin 
som medlem i styrelsen för Sivans och så som det låter så 
står jag helt bakom det och tycker det ltåer som ett bra 
förslag.  

Nicklas berättar att för oss som studentförening vill jag 
beskriva hur detta har gått till. Sen projektet startade har 
Kalmar varit separerade med universitetet, men sen när vi 
började samarbeta med alla föreningar tillsammans har 
detta hjälpt oss väldigt mycket. Vi har haft ständig och 
daglig kontakt som är kontrollerat med styrelsen och åren. 
Vi har pratat med före detta styrelse, detta för att vi 
försöker arbeta utifrån de tidigare misstagen för att 
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utvecklas. Jag har varit student i fyra år, ni i Växjö har 
Slottsstallarna och Sivans, vi har sex föreningar som inte 
har någonstans att gå. Som Anton säger, det är upp till en 
miljon, inte nödvändigtvis en miljon. Vi har varit i kontakt 
med Häslomyndigheten, brandkåren, kommunen, vi har 
haft ständig kontakt. Vi är redo att driva i gång detta 
projekt, vi behöver bara få ett godkännande från er. Vi vill 
bara skapa ett bättre studentliv i Kalmar. Tack så mycket 
för supporten Sivans och Slottsstallarna. Förhoppningsvis 
vill ni hjälpa oss i detta.  

Robert Sigvardsson säger att det är bäst att ha ett streck i 
debatten. Vilket betyder att inga nya argument uppkommer 
i denna fråga. 

Ett föreslag är att ta en paus i 10 minuter.  

Mötet beslutar att godkänna förslaget av paus vid 18.45 

Mötet starta igen 18:58. 

Robert Sigvardsson beskriver processen med ett streck i 
debatten. Alla personer får möjligheten att skriva upp sig på 
talelistan en gång för att lyfta sina förslag. När det inte är 
några fler personer på listan får vi ta och rösta om de olika 
förslagen. 

Anton Jakobsson presenterar styrelsens förslag. Förslaget är 
att Linnékåren ska bidra med upp till 1 miljon kronor från 
fonder och att nästa styrelse tar upp detta åter i nästa 
medlemsmöte om det finns något att presentera och 
redovisa på varje uppkommande medlemsmöte   

Ebba Lewitz presenterar sitt förslag att ha ett nytt möte, att 
styrelsen fram tills det har formulerat en bättre ekonomisk 
plan tills detta möte.  

Louise Ahlström vill bara klargöra vad det är som är ett lån 
och vad det är som en gåva, att 150 000 kronor ska vara ett 
bidrag och resten ska vara ett lån.  

Anton Jakobsson svarar med att det ska göras klart att det 
samarbetsavtal som vi har med Kalmar kommun har varit 
att Kalmar bidragit med 500 000 kronor varje år sen 2017. 
Det är finansierat från Kalmar kommun, det är inte 
medlemsavgifter eller medlemmarnas pengar. Att inte 
använda pengarna som vi fått av Kalmar kommun kommer 
skada samarbetet med Kalmar kommun. Jag vet inte när 
överenskommelsen gjordes, antagligen innan 2010, det är 
inte att alla pengar kommer gå till en studentpub, vi har 15 
olika arbetet och samarbeten med Kalmar kommun, dock 
är ett av målen med överenskommelsen att skapa en 
studentpub. Vi har diskuterat detta i två tidigare möten, vi 
har fått det förnyat två år sen och nu vill vi bara få klart det. 
Vi har massa förväntningar på oss, vi har pratat med 
kommunalråd i Kalmar, alla är involverade och vill att detta 
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ska ske.  

Robert Sigvardsson stänger nu debatten. Ni kommer ha två 
förslag att rösta på, vilket är styrelsens nya förslag där mötet 
godkänner att bevilja Lekstugan upp till en miljon kronor 
inför projektet och att det kommer ske kontinuerlig 
uppföljning angående Lekstugan inför varje medlemsmöte 
framåt Det andra förslaget är att anordna ett nytt möte, där 
mer information presenteras. Vilket får bli det nästa 
ordinära möte. 

 
Anton Jakobsson says that since 2017, the Linnaeus Union has had 
an ongoing project to open up a new union building to serve as a 
meeting place for students at Linnaeus University in Kalmar. It is the 
equivalent of the student pubs Sivans and Slottsstallarna that have 
existed in Växjö for a long time. The corona pandemic has hampered 
this work and the potential for it to continue. During the annual 
meeting prior to the 2020/2021 financial year, the board instructed 
to continue the work of establishing a union building in Kalmar. The 
Board 2021/2022 has together with the university explored the 
possibility of housing the operations in Universitetskajen. The work 
has continued and an architect has been hired by the university 
together with the association in Lék-stugan, which has been appointed 
to run the union building's operations. 
 
Drawings and preparations have now been completed and the 
university's premises in house Magna will be renovated during the 
summer to suit the activities as a union building, provided that the 
plans are approved by the university's landlord and a building permit 
is issued. The board therefore wants to report to the annual meeting 
that the preparatory union building work will soon be completed. 
 
In the project, Kalmar municipality has been a partner and which in 
its cooperation agreement with the Linnaeus Union has contributed 
financially, mainly the purpose of giving the union building association 
a start-up capital when the time comes.  
 
The Linnaeus Union surplus is invested annually in funds. The 
board therefore asks the annual meeting for confirmation to use parts 
of the funds to give the union building a start-up capital of up to SEK 
1 million, provided that the work is approved and a building permit is 
granted. I hope you can accept this proposal, as this is the best 
opportunity we will have to complete the project.  
 
Stina Hultberg adds that the documents regarding this can be found 
at the Linnaeus Union Facebook event. 
 
Louise Ahlström has some questions regarding the proposal. Mainly 
for this is something that affects the members of the Linnaeus Union.  
My question is whether this is included and included in the framework 
budget, if so why / why not?  
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Anton Jakobsson replies that this proposal is not included or financed 
in the framework budget. This is because few come up with the 
proposal that the money should be taken from the funds and that we 
do not yet know how much it will be. It may be clearer in the summer 
or later in the autumn if the renovation begins. 
 
Louise Ahlström asks a question whether the money is intended to go 
to the association itself or if it is for renovation, or if it is to the 
association to decide for itself what it should be spent on?  
 
Anton Jakobsson answers that it may be relevant to put the proposal 
in relation to the sums that the student pubs Sivans and 
Slottsstallarna receive from the Linnaeus Union each year. That is, 
SEK 100,000 in grants and SEK 50,000 times two in requests. 
The aim of this proposal is to give our members an approximate sum 
of what it can cost to start up a new union building. There are of 
course a lot of costs such as furniture, furnishings, sound, which both 
Sivans and Slottstallarna can confirm. We just need to get an 
approval and green light from all partners to start the next step in the 
process and then it can go very quickly.  
 
Louise Ahlström asks the question of how much control the Linnaeus 
Union will have for the board and over the building?  
 
Anton Jakobsson answers that first and foremost we have an auditor 
who is reserved by the presidium, we have also used Sivan's and 
Slottstallarna's template during the work, which means that 
membership in the Linnaeus Union will be necessary to enter. It will 
be structured in the same hierarchical order as it is here in Växjö 
between the student pubs and the Linnaeus Union. We also have the 
board of Lékstugan here, they can also present themselves 
 
Robert, who is a representative of Lékstugan, introduces himself and 
says that he can answer questions concerning the board. We appreciate 
and are pleased with the opportunity we have had to be elected to 
Lékstugan's board. At the moment, there are nine student 
associations in Kalmar and six student associations do not have a 
meeting place. We are therefore very happy that we have come so far in 
the process and that the Linnaeus Union gives us this opportunity. 
We are happy to answer questions if you have any.  
 
Ebba Lewitz says that she would have liked a more comprehensive 
budget for the proposal. How much money will be spent on various 
expenses, such as furniture, sound system or the like. Members need a 
better idea of what the money will actually be spent on. A desire to 
construct a more informative budget where additional figures and 
expenditures are presented.  
 
Anton replies that it is understandable that questions arise. I'm not 
saying that we should spend SEK 1 million, but that it is up to SEK 
1 million to get the business started. We know that it costs a lot and 
we will not give the full amount immediately. To broaden the 
perspective, both Sivans and Slottsstallarna have received SEK 
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200,000 in the last 6-8 years. What we want is to establish an 
institution in Kalmar as it is in Växjö. What we are asking for is to 
be able to contribute up to SEK 1 million. What we do know is that 
it is in the university premises, so it will be renovated, it was built last 
year. The premises will cost more, we do not have a building permit 
yet, which can be affected if we can not show that we have the finances 
or the financing for it.  
 
Louise Ahlström asks for the floor and says that the last pub that 
closed in Kalmar was about 5 years ago. The documents show that it 
took 5 to 10 years to start up the business. I really think there is a 
need to buy everything to be able to create a bar, but as the situation is 
now, you say that we will give 1 million kroner. I have a proposal to 
make this decision later, when there is a better budget, because 1 
million SEK is quite a lot of money. Anton has presented what it 
means, however, I think it is the next board that may develop 
information to come back that the decision will be made later.  
 
Ebba Lewitz agrees and supports the fact that the board needs to 
present better and more concise information.  
 
Anton Jakobsson replies that as it says in the missive of the proposal. 
The Linnaeus Union has had close contact with Kalmar 
Municipality, which is part of the cooperation agreement. Where the 
Linnaeus Union has received funding for an upcoming union building. 
This is something that was voted through in two different board 
meetings. I think if we do not get an approval today, there is a great 
chance that the university will withdraw, a year of time has been lost 
in that case also all established contacts. Then it can take 5 to 10 
years before it becomes relevant again. We have had two proposals for 
premises before, which we declined. We have tried to persuade the 
university to take part and use their premises. Again, I do not say 
that you should spend SEK 1 million, but that the proposal is to give 
up to SEK 1 million. I think the next board should provide further 
information, but if we do not come to a decision today, it will probably 
not happen and all work will be lost.  
 
Louise Ahlström asks if it is not possible to give a smaller sum now 
and if the new board can then give a new sum for the next meeting.  
 
Anton Jakobsson replies that it is not possible, as we have a 
cooperation agreement with Kalmar municipality, we need the money, 
but we do not necessarily need all the money in full. We will discuss 
together further regarding rent and everything else depending on 
whether it is chosen or not. 
 
Ellinor Ringby has a question about how the Linnaeus Union will 
work with the board in what the money will be spent on, what will be 
bought in?  
 
Anton Jakobsson responds by describing the process. Since Anton 
took over the project, the Linnaeus Union has had meetings with all 
student associations in Kalmar and a project group to create guidelines. 
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We have had local proposals, we also wanted a board before we chose 
local, which we did, where all union members had the opportunity to 
apply. If we get approval for the financing, a budget will be formulated 
further. The board has already contacted the brewery, permit, interior 
design, security company, we do not want to control their business so 
we do not interfere with your business. If now they choose to buy a 
mechanical bull, then no, but if it would be for tables and chairs, yes. 
It's not just money, but because this is something you should believe in 
as it is you who have chosen us, we do this in collaboration with the 
university.  
 
Ellinor Ringby says that she is in her third semester as a member of 
the board for Sivans and as it sounds, I am completely behind it and 
think it sounds like a good proposal.  
 
Nicklas says that for us as a student association, I want to describe 
how this has happened. Since the project started, Kalmar has been 
separated from the university, but since we started collaborating with 
all associations together, this has helped us a lot. We have had 
constant and daily contact that is controlled with the board and the 
years. We have talked to the former board, this is because we try to 
work based on the previous mistakes to develop. I have been a student 
for four years, you in Växjö have Slottsstallarna and Sivans, we have 
six associations that have nowhere to go. As Anton says, it's up to a 
million, not necessarily a million. We have been in contact with the 
Health Authority, the fire brigade, the municipality, we have had 
constant contact. We are ready to start this project, we just need to get 
an approval from you. We just want to create a better student life in 
Kalmar. Thank you so much for the support Sivans and 
Slottsstallarna. Hopefully you want to help us in this. Robert 
Sigvardsson says that it is best to have a line in the debate. Which 
means that no new arguments arise in this matter. It is five years since 
we last had a line in the debate during a meeting. 
 
One suggestion is to take a break for 10 minutes. The meeting decides 
to approve the proposal for a break at 18.45  
 
The meeting will start again at 18:58.  
 
Robert Sigvardsson describes the process with a dash in the debate. 
All people are given the opportunity to sign up for the speech list once 
to raise their suggestions. When there are no more people on the list, 
we get to take and vote on the various proposals. Anton Jakobsson 
presents the board's proposal. The proposal is that the Linnaeus 
Union will contribute up to 1 million SEK from funds and that the 
next board will address this again in the next member meeting if there 
is something to present and report at each upcoming member meeting.  
 
Ebba Lewitz presents her proposal to have a new meeting, that the 
board until it has formulated a better financial plan until this 
meeting.  
 
Louise Ahlström just wants to clarify what it is that is a loan and 
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what it is as a gift, that 150,000 SEK should be a grant and the rest 
should be a loan.  
 
Anton Jakobsson replies that it should be made clear that the 
cooperation agreement we have with Kalmar municipality has been 
that Kalmar has contributed 500,000 SEK every year since 2017. It 
is financed from Kalmar municipality, it is not membership fees or 
members' money. Not using the money we received from Kalmar 
municipality will damage the cooperation with Kalmar municipality. I 
do not know when the agreement was made, probably before 2010, it 
is not that all the money will go to a student pub, we have 15 different 
work and collaborations with Kalmar municipality, however, one of 
the goals of the agreement is to create a student pub. We have 
discussed this in two previous meetings, we have had it renewed two 
years ago and now we just want to get it done. We have a lot of 
expectations of us, we have talked to the municipal council in Kalmar, 
everyone is involved and wants this to happen.  
 
Robert Sigvardsson is now closing the debate. You will have two 
proposals to vote on, which is the board's new proposal where the 
meeting agrees to grant Lekstugan up to one million kronor before the 
project and that there will be continuous follow-up regarding 
Lekstugan before each member meeting in the future. The second 
proposal is to arrange a new meeting, where more information is 
presented. Which may be the next ordinary meeting. 
 

33 personer röstar för styrelsen förslag  

3 personer rösta för förslaget om ett nytt möte 

1 person röstar blankt 

 
33 people vote for the board's proposal 
3 people vote for the proposal for a new meeting  
1 person votes blank  

Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag 

The meeting decides to approve the board's proposal 

 

62 Beslut: Val av verksamhetrevisorer 
Decision: Election of auditors 

 Föredragande: Mötesordförande 

Rapporteur: Meeting Chairman 

Robert Sigvardsson presenterar vad det innebär att bli 
invald som verksamhetsrevisor. Det är minst en person och 
upp till tre personer som kan bli nominerade. Det är en fri 
nominering och det är något som mötet kommer rösta för.  

Ali Al-Zargani och Lousie Ahlström blir nominerade till 
posten som verksamhets.  

Robert Sigvardsson presents what it means to be elected as an auditor. 

https://sign.visma.net/sv/document-check/6cd79873-a477-4e88-a55f-839d44e8b83e

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 

  
  Dagordning/ Agenda 

  
 
 
s.21(28) 
2022-05-31 

 
 
 

There is at least one person and up to three people who can be 
nominated. It's a free nomination and this will be something the 
meeting will vote for  

Ali Al-Zargani and Lousie Ahlström will be nominated. 

31 personer röstar för Ali Al-Zargani  

20 personer röstar för Louise Ahlström 

0 personer röstar mot Ali Al-Zargani  

6 personer röstar mot Lousie Ahlström 

2 personer röstar blankt  

31 people vote for Ali Al-Zargani  

20 people vote for Louise Ahlström  

0 people vote against Ali Al-Zargani  

6 people vote against Lousie Ahlström  

2 people vote blank 

Mötet beslutar att rösta in Ali Al-Zargani och Lousie 
Ahlström som verksamhetsrevisorer 

The meeting decides to vote for Ali Al-Zargani and Lousie 
Ahlström as auditors 

 

663 Beslut: Val av räkneskapsrevisorer 
Decision: Election of accountants 

 Föredragande: Mötesordförande 

Rapporteur: Meeting Chairman 

Robert Sigvardsson förklarar att detta inte är en fri 
nominering.  

Anton Jakobsson berättar att Markus Engström är 
nominerad som är vår nuvarande räkneskapsrevisor och 
han kommer tacka ja. Patrik Åsander kommer vara Markus 
ersättare om behov uppstår. 

Robert Sigvardsson explains that this is not a free nomination. Anton 
Jakobsson says that Markus Engström has been nominated as our 
current auditor and he will say yes. Patrik Åsander will be Markus' 
replacement if the need arises. 

Mötet beslutar att godkänna styrelsens 
nomineringar för räkneskapsrevisorer 

The meeting decides to approve the boards nominations for 
accountants  

 

64 Beslut: Val av mötespresidium  
Decision: Election of meeting presidium  

 Föredragande: Mötespresidium 

Rapporteur: Meeting Presidium 
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Röstlängden justerar till 42  

The vote counters adjust to 42 

Robert Sigvardsson presenterar och förklarar vad det 
innebär att med mötespresidium och att det är en fri 
nominering 

Robert Sigvardsson nomineras som mötesordförande, Stina 
Hultberg nomineras som vice mötesordförande och Elin 
Gunnarsson nomineras som mötessekreterare  

Robert Sigvardsson presents and explains what it means to have a 
meeting presidium and that it's a free nomination. 

Robert Sigvardsson is nominated as meeting chairman Stina Hultberg 
is nominated as vice meeting chairman and Elin Gunnarsson is 
nominated as meeting secretary 

Mötet beslutar att godkänna nomineringarna Robert 
Sigvardsson mötesordförande, Stina Hultberg som vice 
mötesordförande och Elin Gunnarsson som 
mötessekretterare  

The meeting decides to approve the nominations Robert 
Sigvardsson chairman of the meeting, Stina Hultberg as vice chairman 
of the meeting and Elin Gunnarsson as meeting secretary 

The meeting decides to approve the nominations Robert 
Sigvardsson chairman of the meeting, Stina Hultberg as vice chairman 
of the meeting and Elin Gunnarsson as meeting secretary 

 

65 Beslut: Val av valberedning 
Decision: Election of election committee 

 Föredragande: Mötesordförande 

Rapporteur: Meeting Chairman 

Robert Sigvardsson beskriver vad det innebär att sitta med i 
valberedningen. Ber Axel Lundén att beskriva sitt år som 
valberedning.  

Axel Lundén presenterar och beskriver vad posten innebär 
och hur arbetet har gått till det senaste verksamhetsåret.  

Axel Lundén är nominerad.  

Anton Jakobsson nominerar både Hampus Hartivgsson 
och David Geidenmark, båda tacka nej. Emma Lövgren 
blir nominerad och tackar nej. 

Robert Sigvardsson describes what it means to sit on the nomination 
committee.  

Asks Axel Lundén to describe his year as a nomination committee. 
Axel Lundén presents and describes what the post entails and how 
the work has gone over the past financial year.  

Axel Lundén is nominated. 
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Anton Jakobsson nominates both Hampus Hartivgsson and David 
Geidenmark, both say no. Emma Lövgren is nominated and says no.  

Mötet beslutar att välja Axel Lundén som valberedning 

The meeting decides to elect Axel Lundén as nomination 
committee 

66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 
 
 
 
 
 
 

Beslut: Tillsättandet av 
studentrepresentanter Decision: 
Appointment of studentrepresentatives  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut: Fyllnadsval  
Decision: By-election 

 Föredragande: Mötesordförande 

Rapporteur: Meeting Chairman 

Jessica Hagström förklarar att stadgarna har ändrats under 
styrelsemötet i april, ändringarna innebär att vi inte väljer 
några studentrepresentanter idag. Utan att det är nästa 
styrelse som bestämmer och väljer detta. Det som styrelsen 
ger som förslag är att godkänna tillsättandet av 
studentrepresentanter tills deras mandatperiod är slut enligt 
bilaga och att delegera till styrelsen att genomföra 
fyllnadsval av studentrepresentanter under verksamhetsåret 
2022/2023. 

Jessica Hagström explains that the statutes were changed during the 
board meeting in April, the changes mean that we do not elect any 
student representatives today. Without it being the next board that 
decides and elects this. What the board gives as a proposal is to 
approve the appointment of student representatives until their term of 
office ends according to the appendix and to delegate to the board to 
carry out full-time election of student representatives during the 
financial year 2022/2023. 

Mötet beslutar att godkänna styrelsen förslag av 
tillsättande av studentrepresentanter 

The meeting decides to approve the boards suggestion about 
appointment of student representatives 

Rösträkning av justering 38  

The vote count adjusts to 38 

 

Föredragande: Styrelsen 

Rapporteur: The Board 

Anton Jakobsson presenterar posten som ordförande och 
informerar om vad själva posten befattar, vilka 
arbetsuppgifter som utförs och det strategiska arbetet 
utförs. Vilket ansvar det innebär och samarbetet med 
kommunerna och universitetet.  

Valberedningen bekräftar att de är redo för en fri 
nominering för posterna.  

Anton Jakobsson nominerar Ludvig Malmquist till posten 
som ordförande.  
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Ludvig Malmquist har sökt till studiesocial  

Stina berättar att det inte framgår i stadgarna angående hur 
det är om en person är nominerad till två poster. Med tanke 
på att Ludvig Malmquist har sökt posten som studiesocialt i 
Växjö. Blir Ludvig Malmquist invald så blir posten som 
studiesocialt ledig.  

Ellinor Ringby har en fråga vad det betyder för 
studieföreningarna om det finns en studieansvarig från 
styrelsen. 

Anton Jakobsson svarar att det är en rimlig fråga, om 
posten är vakant det betyder inte att ansvaret försvinner, 
kommer ansvaret landa på ordförande och på studiesocialt i 
Kalmar, där Ali fyllde in för Kalmar och där jag avlastade 
och hjälpte till.  

Ludvig Malmquist har en ordningsfråga om det är presidiet 
eller styrelsen att bestämma hur stadgarna ska tolkas, eller 
om det är mötet.  

Rober Sigvardsson svara med att det är medlemsmötet som 
svarar.  

Stina Hultberg säger att för de som inte vet innan så var jag 
på den position som studiesocialt, det har varit fylld väldigt 
länge i Växjö, i Kalmar har det inte funnits till och från, 
men det har fungerat ändå inom organisationen att hantera 
de arbetsuppgifterna.  

Ludvig Malmquist tackar ja till nomineringen och 
presenterar sig själv, sitt tidigare arbete inom olika 
studentföreningar och de tidigare ordförandeposter han 
haft 

Mötet beslutar att rösta om ett beslut ska tas på mötet idag 
angående posten som studiesocialt. Att en person ska röstas 
in på mötet idag eller om posten ska vara vakant tills nästa 
medlemsmöte. Det kommer vara en sluten röstning 

10 röstar för att välja in någon på mötet idag 

18 röstar för att posten som studiesocialt ska vara vakant 

3 röstar blankt.  

Mötet röstar för att posten som studiesocialt ska vara 
vakant tills vidare 

Mötet ska rösta för att godkänna Ludvig Malmquist till 
Linnékårens ordförande, det är en sluten röstning.  

23 röstar för Ludvig Malmquist som ordförande 

6 röstar för att lämna posten som ordförande vakant 

1 röstar blankt 
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Anton Jakobsson presents the post as chairman and informs about 
what the post itself entails, what tasks are performed, and the strategic 
work is performed. What responsibility it entails and the collaboration 
with the municipalities and the university.  

The Nomination Committee confirms that they are ready for a free 
nomination for the positions.  

Anton Jakobsson nominates Ludvig Malmquist for the position of 
chairman. Ludvig Malmquist has applied for a student social matters  

Stina says that it is not stated in the statutes regarding what it is like 
if a person is nominated for two posts. Considering that Ludvig 
Malmquist has applied for the position as a student social matter in 
Växjö. If Ludvig Malmquist is elected, the position as study social 
will be vacant.  

Ellinor Ringby has a question about what it means for the study 
associations if there is a study manager from the board.  

Anton Jakobsson answers that it is a reasonable question, if the post 
is vacant, it does not mean that the responsibility disappears, the 
responsibility will land on the chairman and on study social in 
Kalmar, where Ali filled in for Kalmar and where I relieved and 
helped.  

Ludvig Malmquist has a point of order whether it is the presidium or 
the board to decide how the statutes are to be interpreted, or whether it 
is the meeting.  

Rober Sigvardsson answers that it is the members' meeting that 
answers.  

Stina Hultberg says that for those who do not know before, I was in 
the position of study social, it has been filled for a very long time in 
Växjö, in Kalmar it has not existed from time to time, but it has still 
worked within the organization to handle those tasks.  

Ludvig Malmquist accepts the nomination and presents himself, his 
previous work in various student associations and the previous 
chairmanships he held  

The meeting decides to vote on whether a decision should be made at 
the meeting today regarding the post as study social. That a person 
should be voted in at the meeting today or if the post should be vacant 
until the next member meeting. It will be a secret ballot  

10 votes to elect someone to the meeting today  

18 vote for the post as student social worker to be vacant  

3 votes blank.  

The meeting votes in favor of the post as student social matter being 
vacant until further notice  

The meeting will vote to approve Ludvig Malmquist as chairman of 
the Linnaeus Union, it is a secret ballot.  
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23 votes for Ludvig Malmquist as chairman  

6 votes to leave the post of chairman vacant  

1 votes blank 

Mötet beslutar att välja Ludvig Malmquist som ny 
ordförande för Linnékåren 

The meeting decides to elect Ludvig Malmquist as new president 

 

67 Beslut: Policy för 
utbildningsföreningar 
Decision: Policy for educational associations 

 Föredragande: Styrelsen 

Rapporteur: The Board 

Styrelsen presenterar Policy för utbildningsföreningar. Det 
är främst två punkter som berör utbildning i 
samarbetsavtalen mellan kåren och 
utbildningsföreningarna. Arbetet har skett tillsammans med 
utbildningsföreningar både i Kalmar och Växjö. Ett förslag 
från de möten som hafts är ett policydokument riktat mot 
utbildningsföreningar i syfte att vara stödja för 
föreningarnas utbildningsbevakning i enlighet med deras 
samarbetsavtal.  

The board presents Policy for educational associations. There are 
mainly two points that concern training in the co-operation agreements 
between the union and the training associations. The work has taken 
place together with educational associations in both Kalmar and 
Växjö. A proposal from the meetings that have been held is a policy 
document aimed at educational associations in order to support the 
associations' education monitoring in accordance with their co-
operation agreement. 

Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag gällande 
policy för utbildningsföreningar 

The meeting decides to approve the board's proposal regarding 
policy for educational associations 

 

68 
 
 
 

 

 

 

 

 

Information: Presentation av 
kårstyrelsen  
 
 

 

 

 

 

 

 Föredragande: Nya styrelsen 

Den nya styrelsen presenterar sig själv. Det är Isak 
Sörmander och Bryan Wahlgren i Kalmar, där Isak 
Sörmander har posten som studiesocialt och Bryan 
Wahlgren utbildningsbevakare i Kalmar. Ludvig Malmquist 
och Eric Ask Johansson i Växjö, Ludvig Malmquist som 
ordförande och Eric Ask Johansson som 
utbildningsbevakare i Växjö. 

Deltidare i Växjö är Andreas Johansson, Xuan Dong och 
Rida Naeem. Deltidare i Kalmar är Sebastian Gustafsson-
Persson, Golzar Daneshzad och den sista posten är vakant.   
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69 

 

 

Beslut: Hållbarhetspolicy 

Decision: Sustainability policy 

 

Föredragande: Styrelsen 

Rapporteur: The Board 
Styrelsen presenterar att under våren har en har en ny 
hållbarhetspolicy i organisationen antagits. När nya 
policydokument skapas ska de enligt stadgar tas upp för 
redovisning vid nästkommande årsmöte. Den policy som 
presenteras kommer ersätta den inaktuella och föråldrade 
miljöpolicy som tidigare funnits i organisationen.  

Mötet beslutar att godkänna den nya hållbarhetspolicyn 

The meeting decides to approve the new sustainability policy 

 
 

70 Öppen frågestund 
Open questions time 

 Inga frågor  
 

No questions 

 

71  Övriga frågor  
Additional Matters 

 Inga frågor  
 

No questions 

 

72 Mötets stängande  
Closing of the meeting 

 Robert Sigvardsson gratulerar alla nya styrelsemedlemmar som 
blivit invalda och tacka för dagen möte och stänger mötet 20:56. 

Robert congratulates all the new board and thanks for the 
meeting and close the meeting at 20:56 

 
 

Vid protokollet: 

    
Robert Sigvardsson  Hampus Hartvigsson 
Mötesordförande  Justeringsperson 
befattning  befattning 

    
David Geidenmark  Amanda Lind 
Mötessekreterare  Justeringsperson 
Befattning  Befattning 
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