EXTRAINATTA
ÅRSMÖTET
MUF HALMSTAD

Verksamhetsåret 2022 - 2023
24 oktober 2022

Extrainsatt årsmöte
Halmstad 2022
Datum:
Tid:
Plats:
Kallade beslutande:
Kallade övriga:

24 oktober 2022
17:00
Söndrumsvägen 29, Halmstad
Samtliga medlemmar i MUF Halmstad
Övriga medlemmar MUF Halland

§1 Årsmötets öppnande

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val av ordförande att leda årsmötet

§4 Val av sekreterare för årsmötets protokoll

§5 Val av justerare tillika rösträknare att justera protokollet

§6 Fastställande av röstlängd

§7 Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse

§9 Revisorernas berättelse

§10 Fastställande av resultat och balansräkning

11 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

§12 Val av ordförande

§13 Val av vice ordförande

§14 Fastställande av antalet ledamöter

§15 Val av ledamöter

§16 Val av valberedning

§17 Val av revisor tillika revisorsuppleanter

§18 Fastställande av medlemsavgift

§19 Behandling av propositioner

§20 Behandling av motioner

§21 Övriga frågor

§22 Mötets avslutande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Medlemmar
I skrivande stund har föreningen totalt norr om 100 medlemmar. Detta är en ökning sedan
senaste årsmöte som avhölls i början av året. Under detta året har en rad olika kampanjer
genomförts runt om i distriktet med bland annat ett stor tack till distriktsstyrelsens flitiga
kampanjmedarbetare, Sara Fladje och Emma Smogorzewski. Skoldebatter med mera har
valombudsmannen ansvarat för och således hjälpt till i Halmstad.
Styrelsen
Leo Rand (Styrelseordförande), Övergripande ansvar för föreningen
Sebastian Berthilsson (Vice styrelseordförande), Ansvar för Laholm
Emma Smogorzewski (Styrelseledamot) Ansvar för sociala medier
Cornelia Westerlund (Styrelseledamot) Ansvar medlemmar
Sara Fladje (Adjungerad styrelseledamot) Ansvar för gymnasieskolor/grundskolor
Kommunikation och sociala medier
Under verksamhetsåret har kommunikationen mellan styrelsen och medlemmarna förts o sociala
medier mellan olika kanaler. Halmstadföreningen tillhör Halland och använder därför mycket av
dess kommunikation för att kommunicera via sagda hemsida. Man har även varit aktiva på
instagram för att uppmana medlemmarna om vad som händer.

Utbildning
Styrelsen har varit aktiva på en rad olika event i förbundet
MSU Rikskonferens: Med representation av Emma Smogorzewski och Sara Fladje.
Kampanj på sannarpsgymnasiet: Med representation av Emma Smogorzewski
Kampanj på sturegymnasiet: Med representation av Emma Smogorzewski och Leo Rand
Skoldebatt i Kungsbacka: Med representation av Emma Smogorzewski
Dörrknackning i Frösakull: Med representation av Sara Fladje
Varberg pride: Med representation av Mollie Bergman och Leo Rand
MUF Valupptakt: Med representation av Sara Fladje och Emma Smogorzewski

VALBEREDINGEN
Valberedningen
Valberedningen under detta verksamhetsår har bestått av sammankallande Mollie Bergman
samt Patricia Westerlund. Valberedningen har under denna period tagit emot kandidaturer och
sedan sonderat ihop gällande vilken kandidat som nomineras till respektive post i
föreningstyrelsen.
Valberedningen föreslår följande att utgöra kommande föreningsstyrelse tills
ordinare årsmöte i februari 2023
Presidium
Sara Fladje, Styrelseordförande
Alexander Niklasson, Vice styrelseordförande
Ledamöter (utan inbördes ordning)
Nicole Weiss, Styrelseledamot
Dylan Andersson, Styrelseledamot
Emil Lovén, Styrelseledamot

