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Föredragningslista 

Mötets öppnande  

1. Val av mötesfunktionärer  

a. Val av mötesordförande  

b. Val av mötessekreterare  

c. Val av två justerare tillika rösträknare   

2. Justering av röstlängden  

3. Mötets behöriga utlysande  

4. Godkännande av dagordning  

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året  

6. Styrelsens ekonomiska berättelse för det gångna året, inklusive resultatrapport 

och balansrapport   

7. Revisorernas berättelse för det gångna året  

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året  

9. Behandling av motioner och propositioner    

10. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året  

11. Fastställande av medlemsavgift  

12. Fastställande av budget för det kommande året   

13. Val av styrelse   

a. Fastställande av antal platser i styrelsen  

b. Val av ordföranden  

c. Val av ledamöter  

14. Val av en lekmannarevisor och en verksamhetsrevisor.  

15. Val av valberedning, minst tre (3) personer, ojämnt antal,  

varav en (1) sammankallande  

16. Övriga frågor  

Mötets avslutande 
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Proposition #1 - Stadgeändringar 

Styrelsen bedömer att vissa formuleringar i föreningens stadgar bör ändras. Dessa 

finns i Bilaga 1: Stadgeändringar 2015 -  Stolt i Lund. (§9, §20, §26, §28, §42, §44) 

Styrelsen föreslår: 

att Proposition 1 bifalles i sin helhet. 

 

 

 

Proposition #2 - Medlemsavgift och stödmedlemskapsavgift 

Styrelsen har i samband med planeringsarbetet för nästkommande verksamhetsår 

kommit fram till att en höjning av medlemsavgiften till 50 kr är nödvändig för 

verksamhetens kvalitetssäkring. Ett alternativt medlemskap, stödmedlemskap, bör 

införas för individer, andra föreningar eller företag som vill stötta föreningens arbete. 

Styrelsen yrkar därför: 

att1: Medlemsavgiften höjs till 50 kr 

att2: Stödmedlemsskap införs med en avgift på minst 50 kr. 
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Motion #1 - Angående medlemskort 

Under Lundapride 2015 hade Pridegruppen och styrelsen kontakt med flertalet företag 

som villenvara med på #lundapride2015-armbandet, vilket gav bärarna förmåner hos 

de deltagande företagen. Det är min absoluta förhoppning att som HBTQ-förening bli 

en naturlig del av samhället, vilket jag anses uppnås genom att vi fortsätter ha dessa 

samarbeten med företag och näringsidkare i kommunen. Samtidigt kan inte vem som 

helst få ta del av dessa erbjudanden, utan individen måste styrka ett medlemskap i 

Stolt i Lund. Ett armband är inte ett bevis starkt nog, och vi kan dessutom inte kräva 

att alla företag ska tillhanda ha den senaste uppdateringen av vårt medlemsregister. 

Således finner jag att den enda adekvata lösningen på problemet är att vi tar fram 

medlemskort för att medlemmar i föreningen ska kunna styrka medlemskapet.  

Därför anser jag:  

att styrelsen i Stolt i Lund för verksamhetsår 2015-2016 verkar för införandet av ett 

medlemskort innan nästa årsmöte. 

att styrelsen fortsätter verka för att behålla de kontakter vi fått genom Lundapride 

2015. 

 

Motionär: Hugo Norinder 
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Verksamhetsberättelse Stolt i Lund för 2015 

Genomförda arrangemang 

Rainbow Evening har genomförts 9 gånger under 2015, 2 gånger med livemusik. 

Platsen har varit på Inferno Bar och Restaurang. 

Proud Coffee har genomförts en gång på Café Tjugan och 4 gånger på Graffitti Café. 

LundaPride genomfördes den 23 maj där ca 4 500 personer deltog i tåget. 

Skolkampanjer har genomförts på Katedralskolan och Svaneskolan i Lund. 

 

Ej genomförda arrangemang 

Filmkvällen håller på att ta form, men har inte hunnit genomföras innan årsmötet. 

 

Övrig information 

Deltagit i Malmö Regnbågsfestivalens tåg och under Köpenhamns Prideparad. 

Representerat föreningen på LundaPrides och Malmö Regnbågsfestivalens mingel. 

Representerats på Lunds kommuns Lunchbeat med en DJ. 

Deltagit på Nätverksträff Pridearrangörer 1/8 i Stockholm. 

Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 8 protokollförda styrelsemöten. 
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Verksamhetsplan för Stolt i Lund 2015-2016  

Styrelsen ska: 

• Genomföra LundaPride under våren 2016 

• Verka för framtagandet av en HBTQ-filmfestival 2016. 

• Verka för pub- och klubbkvällar. 

• Fortsätta anordna Rainbow Evening, Proud Coffee och övriga medlemskvällar. 

• Bedriva skolkampanjer för att sprida information bland kommunens unga. 

• Genomföra föreläsningar för företag, föreningar, skolor och medlemmar. 

• Genomföra minst 3 medlemsmöten i Lunds kommun.  

 


