
Kallelse till
Generalförsamlingen

Föreningar för föreningsaktivas
Kårallen, Linköpings universitet

581 83 Linköping

Ärade huvudmän,

Föreningar för föreningsaktivas ledning vill härmed överräcka kallelse till generalförsamlingens
första sammanträde.

Logistik

Datum & tid: 2022-12-17 13:15.

Plats: U11, C-huset, Campus Valla, Linköping.

Kallade: För3:s medlemmar, revisor, samt alla intresserade.

Information

Generalförsamlingens sammanträde är alltså För3:s årsmöte, mer eller mindre. Alla som vill
komma är välkomna, men det är bara medlemsföreningarna som, genom sina ombud, har
rösträtt.

Form

Vi siktar i skrivande stund på att hålla mötet på plats, med en hybridlösning för de som inte
kan närvara fysiskt. Vi återkommer med detaljer om detta i samband med andra handlingar.

Ombud

Varje medlemsförening har en röst i generalförsamlingen. För att en medlemsförening skall
kunna rösta måste den skicka en person som ombud, som rent praktiskt avlägger rösten. En
person kan vara ombud åt två föreningar samtidigt, för att underlätta att hålla alla föreningar
representerade.

Varje förening bestämmer själv hur ombud utses, vi ställer inga krav på hur det går till. Det
kan i praktiken vara vem som helt ni litar på att föra er talan under sammanträdet.

Tider

Sista dag att skicka in motioner till ledningen är den 2022-12-04. Föredragningslista och övriga
handlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast den 2022-12-11. Ledningen bör meddelas
vem som är ombud för vilken medlemsförening senast den 2022-12-16.

Innehåll

Under sammanträdet kommer vi avgöra frågan om ansvarsfrihet för 2021 verksamhetsårs
ledning och välja en ny ledning, och en revisor, för 2023. Vi hoppas även kunna fyllnadsvälja en
revisor för 2022.

Vi kommer även utvärdera Föreningsaktivas 2022-HT, vars öde i skrivande stund är okänt.

Är man intresserad av att söka till ledningen är det bara att höra av sig till sittande ledning
(ledning@for3.lysator.liu.se). Att vara revisor är mindre spännande, men det är totalt kanske
tre timmars arbete på hela verksamhetsåret, så vi hoppas kunna leja någon förenings kassör
som känner att den har utrymme för det.

mailto:ledning@for3.lysator.liu.se


Föredragningslista
generalförsamlingen

Föreningar för föreningsaktivas
Kårallen, Linköpings universitet

581 83 Linköping

Datum & tid: 2022-12-17 13:15.

Plats: U11 (C-huset, Campus Valla) samt på distans.

Kallade: För3:s medlemmar, revisor, samt alla intresserade.
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Rapporter & meddelanden
till 2022-12-17

Föreningar för föreningsaktivas
Kårallen, Linköpings universitet

581 83 Linköping

Hej generalförsamlingen, här har vi skrivit ned lite blandad information från det innevarande
verksamhetsåret.

1 Föreningsaktivas

Föreningsaktivas vårgrillning hölls den 2022-05-09 vid M-grillen och fick cirka 30 gäster, och
landade i ett minimalt plusresultat. Evenemanget var litet men uppskattat, vilket ledningen
tolkar som att det kan vara en god idé att hålla mindre och enklare evenemang mellan de stora
sittningarna.

Föreningsaktivas 2022-HT har planerats av en spontanrekryterad projektgrupp utanför ledning-
en, med ledningens ordförande som arbetsledare. Sittningen fick i slutändan 64 anmälda, av de
90 som utgör KK:s minimum efter bokningen. Sittningen flyttades efter förhandling med KK till
den 2023-01-26, där den kommer hållas i samma storlek.

Planeringen inför januarisittningen går hittils bra, men att söka spons är hittils fortsatt svårt.

2 Föreningsmedlemskap

Föreningen antog genom ett extra årsmöte den 2022-06-01 en ny stadga genom vilken förening-
ens namn ändrades från Föreningen för föreningsaktiva till Föreningar för föreningsaktivas och
medlemskap öppnades för fristående studentföreningar istället för för studenter. Föreningen har
i skrivande stund sju medlemsföreningar med visst intresse från ytterligare.

Föreningen har även skaffat postfack i Kårallen för att knyta sig närmare till universitetet.

3 Övrigt

Föreningens årsmöte den 2021-12-02 ålade ledningen att ta fram en grafisk profil av vilken före-
ningens förkortning (”För3”) framgår. Detta verkställdes dels genom den nya stadgan som antogs
den 2022-06-01, och dels genom den grafiska profil som bifogas denna handling.

Gunnar Wickbom
ledningens ordförande 2021



Grafisk profil

Föreningar för föreningsaktivas
Kårallen, Linköpings universitet

581 83 Linköping

1 Bakgrund

Detta dokument beskriver i korthet Föreningar för föreningsaktivas (För3:s) grafiska presenta-
tion.

2 Logotyp

För3:s logotyp (se figur 1) är tre versala F, sammanfogade i botten av deras respektive grundstreck
och roterade 0, 2

3π respektive 4
3π radianer medurs från stående läge kring sammanfogningspunk-

ten.

Figur 1: För3:s logotyp

3 Typsnitt

Godtyckligt skrivmaskinstypsnitt (fast bredd) används för rubriker, underrubriker och liknande.
Seriftypsnitt används för brödtext med mera.

4 Övrigt

Föreningens grafik utformas främst i svart och vitt. För stilisering kan omväxlande svart text
mot vid bakgrund och vit text mot svart bakgrund användas inom samma dokument.



Verksamhetsberättelse &
ekonomisk berättelse 2021

Föreningar för föreningsaktivas
Kårallen, Linköpings universitet

581 83 Linköping

Verksamhetsberättelse

Föreningar för föreningsaktivas (då Föreningen för föreningsktiva) verksamhetsår 2021 var myc-
ket framgångsrikt. Efter att ha bokat och avbokat två initiala försök till sittning under våren
kunde föreningen under höstterminen hålla Linköpings universitets första Föreningsaktivas på
KK. Cirka 108 gäster från 20 föreningar anmälde sig, varav 96 personer kom på sittningen efter
återbud. Fyra kör-, spex- & gyckelföreningar höll framträdanden på scen, fotoföreningen Linslu-
sen skickade fotograf och teknikföreningarna kunde skicka ett par utmärkta TM:s.

Slutligen kunde föreningen hålla ett mindre årsmöte den 2021-12-02 med sex närvarande personer,
där sittande ledning blev omvald.

Ekonomisk berättelse

Föreningens ekonomi har under 2021 varit god. Föreningen arrangerade endast ett evenemang,
vilket gav ett plusresultat på 4000 SEK efter att vi glömt beställa kaffe till efterrätten för
2000 SEK.

Resultaträkning

Intäkter Utfall
Föreningsaktivas 37 835,00 SEK
Summa 37 835,00 SEK

Utgifter Utfall
Föreningsaktivas 33 731,00 SEK
Årsmöte 164,75 SEK
Summa 33 895,25 SEK

Resultat 3 939,25 SEK

Balansräkning

ingående utgående förändring

Tillgångar 0,00 SEK 3 939,25 SEK 3 939,25 SEK
Skulder 0,00 SEK 0,00 SEK 0,00 SEK
Eget kapital 0,00 SEK 3 939,25 SEK 3 939,25 SEK

Gunnar Wickbom
ledningens ordförande 2021



Revisionsberättelse

Föreningar för föreningsaktivas
Kårallen, Linköpings universitet

581 83 Linköping

9 december 2022

Jag har såsom revisor gått igenom förvaltning och bokföring i Föreningar för föreningsaktivas
under verksamhetsåret 2021.

Bokföringen är skött enligt god bokföringsed. Alla transaktioner är tydligt redovisade och stäm-
mer överens med kontoutdraget från föreningens bankkonto. De få fel och oklarheter jag stött på
har ordförande antingen kunnat rätta eller förklara på ett tillfredsställande sätt. Förvaltningen
består av ett ledningsmöte, vilket har protokollförts och uppfyller det minimumkrav stadgan
ställer därom.

Då föreningens bokföring är noggrant genomförd och korrekt avspeglar de transaktioner som
utförts, och förvaltningen är i god ordning, vill jag tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen 2021.

Oskar Philipsson, revisor 2021



Proposition

Föreningar för föreningsaktivas
Kårallen, Linköpings universitet

581 83 Linköping

Bakgrund

Ledningen har noterat att det kan bli svårt att fylla de ledningsposter som anges i stadgan, och
föreslår därför ett annat upplägg där posterna i ledningen är uppdrag ”ovanpå” ledamotskapet.
Just nu saknas även en mening om hur uppdrag i ledningen avsägs.

Förslag

Ledningen föreslår att den skall ha fyra poster som fördelas inom ledningen av generalförsam-
lingen, med möjlighet till fyllnadsval. En mening om att avsäga sig sitt uppdrag föreslås även.

Yrkanden

att ändra stadgan 5 § 1-2 stycket till

Ledningen är föreningens styrelse, företrädare och verkställande organ. Ledningen
ansvarar inför generalförsamlingen för föreningens verksamhet och ekonomi.

Ledningen åligger att efter avslutat verksamhetsår redovisa verksamhetsberättelse
och ekonomisk berättelse för generalförsamlingen. Ledningen skall sammanträda
minst en gång per verksamhetsår och är beslutsmässig då minst hälften av dess
ledamöter närvarar.

Ledningens ledamöter väljes och entledigas av generalförsamlingen. Ledningens
ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör utses bland dess ledamöter av
generalförsamlingen, och fyllnadsväljes vid vakans av ledningen inom sig. Ledamot
avsäger sig genom skriftlig anmälan hos ledningen uppdrag däri.

För3:s ledning


