
 
 

 
 
 

Protokoll årsmöte 2019 Forum för feministisk forskning 

18 september, 2019, 18.00-20.00, sal D4110, Stockholms universitet 

 

Närvarande: Joshua Levy, Emelie Anneroth, Natasha Webster, Maria Eriksson, Fanny 

Pérez Aronsson, Karin Gunnarsson, Susanna Areschoug, Fanny Isaksson Lantto, Gabriela 

Hinchcliffe Voglio, Rebecca Dobre Billström, Veronika Muchitsch, Linnéa Bodén, Andrea 

Dankic, Meighan Boyd 

 

   

1. Mötets öppnande och val av mötesordförande, sekreterare och justerare 

Joshua Levy valdes till mötesordförande 

Susanna Areschoug valdes till sekreterare 

Fanny Pérez Aronsson valdes till justerare 

 

2. Godkännande av dagordning och kallelse 

Dagordning och kallelse godkändes av årsmötet 

 

3. Föredragning av verksamhetsberättelse 

Föreningens ordförande Natasha Webster föredrog verksamhetsberättelsen för 2018-

2019 

 



4. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse 

Varken kassör, revisor eller revisorsuppleant närvarade vid mötet. Ordförande 

Natasha Webster föredrog årsredovisningen som kassör (Molly Uddén) och 

revisionsberättelsen som revisor (Anna Sandberg) skrivit. Styrelsen bidrog med 

detaljer kring de inkomster och utgifter föreningen haft under året.  

 

5. Fastställande av årsredovisning med verksamhetsberättelse och 

revisionsberättelse 

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse fastställdes. 

 

6. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet 

 

7. Val av styrelse (inklusive ordförande och vice ordföranden) och revisorer 

Valberedningens representanter Karin Gunnarsson och Fanny Pérez Aronsson 

föredrog valberedningens förslag till nya styrelseledamöter. 

 

Susanna Areschoug valdes till ordförande. Gabriela Hinchcliff Voglio och Fanny 

Peréz Aronsson valdes om till ledamöter i styrelsen. Maria Eriksson, Fanny Isaksson 

Lantto, Linnéa Bodén och Andrea Dankic valdes till nya ledamöter i styrelsen.  

 

Anna Sandberg valdes till revisor. 

 

Styrelsen får i uppdrag att utse vice ordförande samt kassör vid första styrelsemötet. 

 

8. Val av valberedning 

Natasha Webster och Veronika Muchitsch valdes till valberedning.  

 



9. Fastställande av medlemsavgift 

Årsmötet beslutade att fortsätta med en flexibel medlemsavgift på valfri summa 

mellan 20-200 kr.  

 

10. Inkomna motioner 

Inga motioner hade inkommit 

 

11. Övriga frågor 

Diskussion kring nya utskick vid medlemsregistrering. Årsmötet ger styrelsen i 

uppdrag att undersöka funktionen till nästa styrelsemöte.  

  

12. Mötets avslutande 

Mötet avslutades av mötesordförande Joshua Levi.  

Efter mötet höll Emelie Anneroth föredrag utifrån sin masteruppsats i kulturgeografi 

vid Stockholmsuniversitet, med titel ”Gender Renovation: A case study analysis of 

the feminist urban development project #UrbanGirlsMovement discussing gender-

transformative urban planning techniques as a means for more equal cities”.  

 

 

 

 

 

Mötesordförande     Sekreterare 

 

……………………………………   ………………………………… 

 

 

Justerare 

 

……………………………………. 

 


