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Närvarande: Lars Harrysson, Brian Thorsbro (zoom), Adam Brenthel (zoom, lämnar mötet 17.05), Elin 
Ying Yan (zoom), Lars Åke Löv (zoom), Liang Zhao (zoom), Martin Andersson (zoom, lämnar mötet 
17.02), Jonas Algers, Domenic Mealy, Veleria Lukkari, Claudia Di Matteo, Magnus Pålsson, Linus 
Zhang, Marie Hoen, Magnus Gram 

1. Mötet öppnas
2. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs behörigen utlyst.

3. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokollsjusterare tillika rösträknare
Lars Harrysson valdes till mötesordförande
Magnus Gram valdes till sekreterare
Magnus Pålsson och Linus Zhang valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare.

4. Fastställande av föredragningslista
Föredragningsordningen fastställdes.

5. Verksamhetsberättelse
Lars Harrysson redogjorde för verksamhetsberättelsen som därefter fastställdes och lades till
handlingarna.

6. Revisionsberättelse
Eftersom Alexandra Popovic inte hade möjlighet att närvara föredrogs revisionsberättelsen
av Lars Harrysson, varefter den fastställdes och lades till handlingarna.

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av verksamhetsplan
Lars Harrysson redogjorde för den föreslagna verksamhetsplanen, samt budget, för 2023.
Planen diskuterades och Jonas Algers framställde önskan om tillägg av följande yrkande:

”Styrelsen kommer arbeta för att skrivelsen om anmälningsplikt som finns beskriven i
regeringens s.k. ”Tidöavtal” bevakas och följs upp med lämpliga insatser”

Årsmötet fastställde därefter verksamhetsplanen, med ovan tillägg, och budget.

9. Val av:
a. Ordförande:

- Brian Thorsbro (nyval) valdes
b. Vice ordförande:

- Mattias Collin (nyval) valdes
c. Styrelseledamöter:

- Magnus Pålsson (omval)
- Elin Ying Yan (omval)
- Linus Zhang (omval)
- Jonas Algers (nyval)
- Devrim Göktepe-Hultén (nyval)
- Valeria Lukkari (nyval)
- Ashfaque Memon (nyval)
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- Dominic Mealy (nyval) 
- Marina Andersson (nyval) 
- Claudia Di Matteo (nyval) 
- Fredrik Edman (nyval) 

d. Suppleanter (rangordnade): 
- Mo Hamza (nyval) 
- Liang Zhao (nyval) 
- Martin Andersson (omval) 
- Haro De Grauw (nyval) 

e. Verksamhetsrevisor: 
- Adam Brenthel (nyval) 

f. Valberedning: 
- Marie Hoen (omval) 
- Lars Åke Löv (omval) 
- 3:e medlem av valberedningen utses av den nyvalda styrelsen 

10. Val av företrädare i SACO-S-rådet vid Lunds universitet 
Årsmötet beslutade att utse valda SULF styrelseledamöter, inkl. suppleanter, att företräda i 
SACO-S-rådet vid Lunds universitet, samt att den nyvalda styrelsen utser övriga företrädare i 
SACO-S-rådet vid Lunds universitet. 

11. Val av föreningens ombud med ersättare till SULF:s doktorandförenings årsmöte 
Årsmötet delegerade beslutet till den nyvalda styrelsen. 

12. Behandling av propositioner och övriga ärenden som styrelsen angivit i kallelsen till mötet 
eller som mötet enhälligt beslutar att ta upp 
Inga propositioner eller övriga ärenden hade angetts i kallelsen och inga framställdes under 
årsmötet. 

13. Behandling av motioner 
Lars Harrysson föredrar styrelsens föreslagna motioner, se separat underlag ”2023-01-24 
SULF Lund_Årsmöte 2023_Motioner_FINAL”. 
Årsmötet beslutar att bevilja både motion 1 och 2 och dessa införs i verksamhetsplanen 
2023. 

14. Mötet avslutas 
 

 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………. 
Magnus Gram 
 
 
 
……………………………………                        …………………………………                        ….…………………………… 
Lars Harrysson, ordförande                    Magnus Pålsson, justerare          Linus Zhang, justerare 
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