Styrelsemöte #9. Protokoll
Datum: 28 April 2020
Plats: Per Capsulam
Tid: 17.00
Närvarande: Mikaela Hammar,Ted Wallebo, Emilia Bjuvgård, Sandra Andersson, Madeleine
Haraldsson, Katarina Wahlgren, Sofie Johansson Vondracek, Gustav Kjellström, Jessica
Liander (fram till 4.1), Henrik Borgenhäll (from 2.1.2)

1. Formalia
1.1 Mötets öppnande: 17:08
1.2 Val av mötesordförande: Mikaela Hammar
1.3 Val av mötessekreterare: Ted Wallebo
1.4 Val av justerare tillika rösträknare: Sandra Andersson
1.5 Föranmälda förhinder: Cornelia Sandberg, Henna Viniika, Karolina Luning.
1.6 Adjungeringar: Jessica Liander
1.7 Anmälan av övriga frågor: Inga övriga frågor.
1.8 Fastställande av dagordning:
ändra 2,9 till revisorerna och nu punkt: 2.10 information från utskottssamordnare
samt 4.4 Stadgegruppen
1.9 Föregående protokoll:
Bordläggning från föregående styrelsemöte bordläggs återigen. punkten: 4.4.2.5
Beslut om arbetsfördelning mellan styrelsen/insparquesutskottet/KM på
välkomstdagarna HT20
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2. Informationspunkter
2.1 Information från Presidiet
2.1.1 Månadsredovisning
2.1.2 Möte med kommunikatörerna från lärarutbildningarna.
Föreningsordförande föredrar punkten. Bla, diskuterades det om en ny lokal
för föreningen. Det beslutades att föreningen ska upprätta en ekonomisk plan
som ökar resultatrapporten detta i syfte för att SU ska kunna se att vi som
förening självständigt skulle kunna bära kostnaderna som en egen lokal
innebär.
2.1.3 Påminnelse om protokoll och underskrifter.
Föreningsordförande uppmanar alla att trots coronatider måste skriva under
färdigställda protokoll så att de kan läggas ut på hemsidan.
2.2 Information från Klubbmästarna
2.2.1 Månadsredovisning
Klubbmästarna informerar om att det kommer att komma ut ett drinkmärke
som trots corona kan tas.
2.3 Information från kassör
Punkten utgår pga att kassören ej är närvarande.
2.3.1 Månadsredovisning
2.3.2 Ekonomisk redovisning
2.4 Information från Kvartermästare.
2.4.1 Månadsredovisning
Kvartermästaren informerar om att ickestuderandekorten har kommit.
2.5 Information från PR-ansvarig
2.5.1 Månadsredovisning
PR-ansvarig informerar om att ett märkesevent är på gång.
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2.6 Information från Sittningsmästare
Punkten utgår pga att posten är vakant.
2.6.1 Månadsredovisning
2.7 Information från Aktivitetsmästare
2.7.1 Månadsredovisning
Aktivitetsmästaren informerar om att det kommer att vara en zoom
föreläsning den 7/5 med RFSU.
2.8 Information från Övergeneral
2.8.1 Månadsredovisning
Övergeneralen informerar om att generalstabens planering inför insparquen
är pågående. Slut. Frågor?
2.8.1.1 Anmäl dig som fadder eller funktionär! Via:
 ttp://www.lararinsparquen.se/engagera-dig/
h
2.9 Information från Revisorerna
Inget medskick.
2.10 information från Utskottssamordnare.
Utskottssamordnaren informerar om att denna har gjort reklam för föreningen och
uppmanar sina kurskamrater att starta nya utskott inom föreningen.

3. Beslutsuppföljning
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4. Diskussions- och beslutspunkter
4.1 En inkommen stadgefråga- se bilaga 1 samt bilaga 2
I frågan yttrade sig: Mikaela, Katarina, Jessica, Sofie, Ted.
Följande yrkanden framlades:
Sofie yrkar på att: Tolkningen ska vara att det endast vid avstängning av kandidateller rookiefrid och ej att det vid avstängning på grund av andra anledningar ska leda
till att en medlem ej har möjlighet att söka förtroendeuppdrag i föreningen.
Ted yrkar på att: Styrelsen skriver om policydokumenten i enlighet med vad som
stadgas i §1.11 samt §7.1.3 så att den tidigare uppfattningen inom föreningen av en
avstängning återigen återspeglas i policydokumenten.
Sofie jämkar sig med Katarinas yrkande om att: i policydokumenten ta bort rätten till
sekretess i det fall att en person kandiderar till en ansvarspost inom föreningen .
Propositionsordningen fastställdes till att ställa förslagen mot varandra.
Utfallet blev:
Sofies förslag: 4
Teds förslag: 2
Avstår: 1
Styrelsen beslutade att biträda Sofies jämkade yrkande:
Att: Tolkningen ska vara att det endast vid avstängning av kandidat- eller rookiefrid
och ej att det vid avstängning på grund av andra anledningar ska leda till att en
medlem ej har möjlighet att söka förtroendeuppdrag samt att föreningen i
policydokumenten tar bort rätten till sekretess i det fall att en person kandiderar till
en ansvarspost inom föreningen.
4.2 Idé på föreläsning
Bordläggs till nästa möte.
4.3 Utskottsgruppen
4.4 Stadgegruppen
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5. Under mötet väckta frågor
Fanns inga övriga frågor.

6. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte bestämdes till 12 maj

7. Mötets avslutande
Mötet avslutades 19:10

Protokollet justeras & godkänns av:

_________________________________

________________________________

Mikaela Hammar, Ordförande.

Ted Wallebo. Sekreterare.

_________________________________
Sandra Andersson. Justerare.
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Bilaga 1
Bakgrund
Det har inkommit en fråga från en föreningsmedlem gällande en stadgefråga. Det åligger
styrelsen att tillsammans tyda stadgan och ta ett beslut därav bör frågan diskuteras på
föreningens styrelsemöte, frågan följer nedan:

“Hej! Jag har läst stadgan och alla policydokument och jag hittar ingenstans att det står att
man inte får ha en ansvarspost om man har varit avstängd. Jag vet att det tidigare har
funnits med och därför antog jag att jag inte kunde söka till en ansvarspost. Om jag inte har
hittat var detta framgår så skulle jag uppskatta om ni kunde visa det i stadgan eller
policydokumenten.”
Styrelsen föreslås att komma fram till ett beslut gällande denna fråga. Beslutsförfattandet
kan fastslås på styrelsemötet.
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Bilaga 2
Skriftligt yttrande angående förfrågan om att tolka stadgan, enligt §4.1 dagens
föredragningslista.

Bakgrund
En medlem har bett oss att förtydliga om denna medlem kan söka ansvarspost inom
föreningsstyrelsen. Det framgår ej av den inkomna förfrågan på vilken anledning
medlemmen har varit avstängd.

Tolkning
Denna tolkning som den enskilda medlemmen efterfrågar är vi som styrelse bemyndigade
att göra enligt vad som stadgas i §7.5.
I våra policys går det att finna följande skrivelser:
-Kandidatfridspolicy 2020: “Aktiv medlem som stängs av kan inte väljas till styrelse- eller ansvarsposter”
-Rookiefridspolicy 2020: “ Medlem som stängs av kan inte väljas till styrelse- eller ansvarsposter”
-Uppförandepolicy 2020: “ Medlem som inte följer ovanstående förhållningsregler kan varnas eller stängas av från

bestämda aktiviteter eller samtliga föreningsarrangemang under viss tid. Vid grova brott mot föreningens policys,
riktlinjer, regler och stadgar kan medlem uteslutas. Närmare regler om varning, avstängning och uteslutning
finns i Föreningen Lärarstudenternas varningsriktlinjer och stadgar.”

-Varningsriktlinjer 2020: “3) Avstänga medlem, som gjort en allvarligare regelöverträdelse, från en viss typ av

verksamhet såsom pubar och fester under viss tid.
4) Avstänga medlem från all typ av föreningsverksamhet.”

Ur dessa dokuments perspektiv torde tolkningen vara att om medlemmen har varit avstängd
på grund av brott mot kandidat- eller rookiefrid inte äger rätt att söka förtroendepost inom
föreningen. Men att den medlem som gjort en allvarligare regelöverträdelse emot
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uppförandepolicyn, och därmed blivit avstängd, äger rätt att söka förtroendepost i styrelsen.
Därför bör svaret till den enskilda medlemmen vara i enlighet med ovanstående.

Förslag till beslut
Dock är det så att undertecknad endast har suttit i styrelsen sedan december 2019 och har
tyvärr inte kunskap om intentionerna som fanns i och med de tidigare förändringarna i
stadgan och framtagandet av alla olika policys. Därtill så borde det finnas någon form av
samstämmighet mellan intentionerna av och framskrivna styrdokument. Detta eftersom att
den enskilda medlemmen beskriver att det förut framgick av stadgan att alla avstängningar
föranledde en omöjlighet till att i framtiden inneha ett förtroendeuppdrag i föreningen. Det
torde sig vara som sådant att det inte var meningen med omskrivningen av styrdokumentet
att göra det möjligt för medlem som tidigare har gjort en allvarligare regelöverträdelse mot
uppförandepolicyn att nu kunna söka förtroendeuppdrag inom föreningen. Den andra
tolkningen som går att göra är att det är exakt så som det var meningen att den nya
uppförandepolicyn skulle möjliggöra.
Med bakgrund till detta föreslår undertecknad att styrelsen använder sig av det
bemyndigande som stadgas i §1.11 samt §7.1.3
-1.11 I tillägg till stadgarna styrs föreningen av policydokument som antas årligen av Valmötet, eller om behov
av nya policydokument eller revideringar finns, av föreningsmöte eller styrelsen.
-7.1.3 Föreningen Lärarstudenternas styrelse har rätt att ändra i styrdokument och policys om det uppkommer
situationer där så krävs. Föreningen ska ha möjlighet att fastställa eller refusera ändringen vid det direkt
påföljande föreningsmötet.

och skriver om policydokumenten så att den tidigare intentionen av en avstängning återigen
återspeglas i policydokumenten.

_________________________________
Ted Wallebo.
Ledamot, Föreningen lärarstudenterna.
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