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Årsmöte för Studentorkestern Snösvänget för verksamhetsåret 2015 

 

Lärarhuset, Umeå Universitet, 2015-02-25 19.00-20.45.  

 

1. Mötet öppnades av ordförande.  

 

2. Val av mötesfunktionärer.  

 

Ordförande för mötet: Jesper Dahlberg 

Sekreterare/protokollförare: Helena Järemo 

Protokolljusterare 1: Jennifer Eriksson 

Protokolljusterare 2: Kalle Sjöberg 

 

3. Årsmötet befanns vara behörigt utlyst.  

 

4. Dagordningen fastställdes.  

 

5. Verksamhetsberättelsen föregående verksamhetsår (2014) läses upp av ordförande Ellen Ernhill 

och godkändes. Beslut om att lägga till dokumentet till handlingarna (se bilaga 1). 

 

6. Ekonomisk redovisning lästes upp och kommenterades av nuvarande kassör Sara Salberg. Beslut 

om att lägga till dokumentet till handlingarna (se bilaga 2).  

 

7. Revisorernas berättelser upplästes och kommenterades av Lisa Martinsson. Beslut om att lägga 

till dokumentet till handlingarna (se bilaga 3).  

 

8. Det beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

9. Val av ny styrelse: 

- Ordförande: Rebecka Assarsson 

- Sekreterare: Malte Grantén 

- PR-ansvarig: Helena Järemo 

- Klubbmästare: Överlåtes till styrelsen att besluta om framgent.  

- Kassör: Sara Salberg 

 

Förslagen godkänns. 

 

10. Övriga val:  

- Val av två revisorer: Lisa Martinsson och Olov Steinwall.  

- Suppleanter till revisorerna: Thomas Sundström och Sebastian Gröhn. 

- Val av medaljansvariga: Ellen Ernhill och Klara Brattgård. 

- Val av valberedningsansvariga: Tina Mårtz och Klara Brattgård 

- Val av notmask: John Vikström 

- Val av tryckansvarig: Aurora Engfeldt 

- Val av accessansvarig: Emil Grönlund. 

- Val av Materialvårdsansvarig/tekniskt ansvarig: Tobias Gammal 

 

11. Val av kommittégrupper för medlemmarna i föreningen. Lista skickades runt.  

 

12. Genomgång av inskickade motioner 
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- ”Proposition - Krav på justerare vid styrelsemötet” från Sara Salberg. Motionen handlar om hur 

justering av protokollen ska gå till och huruvida det ska stå i stadgarna. Efter votering tas det beslut 

om att detta ska skrivas in i styrdokumenten istället för i stadgarna (se bilaga 4).  

- ”Motion om tillägg i stadgarna ang. kork” från Klara Brattgård. Förslag till stadgarna kring hur 

valet av ny kork ska ske (se bilaga 5). Vid votering röstar samtliga för förslaget.  

 

13. Medlemsavgiften fastställdes till 80kr per termin. Kassören tycker inte att det behövs en höjning 

eller sänkning.  

 

14. Övriga frågor: 

- Fråga angående revideringsprogrammet och hur revisorer ska väljas samt risken för jäv om 

gamlingar väljs till revisorer. Förslag om att ha en extern person som reviderar tas upp.  

- Förslag angående påminnelseavgift då någon glömt betala sin medlemsavgift. Nuvarande kassör 

tycker inte att det är nödvändigt då det oftast handlar om missförstånd när någon inte har betalat sin 

medlemsavgift. Frågan ska ev. tas upp vid nästa styrelsemöte.  

- Skickas påminnelser ut till de som inte har betalat medlemsavgift? Nuvarande kassör Sara Salberg 

svarar att det görs. 

- Väghyvlaren genomfördes.  

 

15. Mötet förklarades avslutat 

 

Närvarande vid mötet: Jesper Dahlberg, Ida Sandberg, Lena Kretz, Anna Hallmén, Rebecka 

Assarsson, Emma Sundling, Marcus Lejon, Lisa Martinsson, Sara Salberg, Ellen Ernhill, Klara 

Brattgård, John Vikström, Simon Holmqvist, Jesper Dejby, Aurora Engfeldt, Tina Mårtz, Nicklas 

Bohman, Tobias Gammal, Helena Järemo, Kajsa Arfors, Emil Grönlund, Maja Stenvall, Berit 

Ahrens, Alva Hansson, Hanna Nikkarinen, Anna Valverius, Niklas Johansson, Karl Sjöberg, 

Jennifer Eriksson.  
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Bilaga 1 

 

Årsberättelse för Snösvänget verksamhetsåret 2014  
  
Styrelsen bestod av:  
  
Ordförande: Ellen Ernhill  
Sekreterare: Malte Grantén  
Kassör: Sara Salberg  
Klubbmästare: Rebecka Assarsson  
PR-ansvarig: Klara Brattgård  
Ledamot: Niklas Johansson  
  
Snösvänget inledde året med att spela, dansa och värva nya medlemmar på Universitets 

Välkomstmässa i januari.     
  
Shååvven Melodifestival gick av stapeln 15/3 med glitter och glam. Shååvven bjöd på dålig 

skolengelska, ett informativt inslag om kulturhuvudstadsåret, en påklädd herrbalett och ett oinbjudet 

politikerbesök. Den var med andra ord en succé! Ett sällskap glada luhrar ärade oss med ett besök 

och såg till att vårt distansförhållande fick tillbaka glöden.  
  
Den 4/4 var det dags att åka i väg en sväng. Umespexet bjöd med oss till det historiska Pompeij, ett 

spex som inleddes med ett besök på Taj Mahal och avslutades med vulkanutbrott. Det var även 

första gången som undertecknad lyckats lista ut vad orkestern var utklädd till och hur utklädnaden 

hängde ihop med spexets tema!  
  
Valborg firades med brasa och jam ute på Ön. Från publiken hördes: ”Det är det bästa som hänt på 
15 år!”. Det var den bästa publik som vi nånsin haft. Efter spelningen bjöds det på Valborgsfest hos 

en i år frivillig värd.          
  
Den 2/5 bjöd SUMO in till en bal på slottet. Slottet visade sig vara Fabriken där det var fest natten 

lång. Snösvänget stod för kvällens underhållning med en alldeles, alldeles underbar 

spelning.  Föreningen representerades av Svängtetten när det var dags för kvällens gyckel. 

Svängtetten passade då på att visa övriga medverkande föreningar hur stämsång bör låta.  
  
I maj blev det dags att inta Uppsala när STORK gick av stapeln. Kaoset var ett faktum redan från 

början. Vår första spelning gick av stapeln i ett litet rum där inget var förberett och där orkester och 

Sparkett knappt rymdes, än mindre en publik. Men det gjorde inte så mycket då publiken bestod av 

två personer. Som såg tveksamma ut. Under STORK:s andra och sista dag passade Snösvänget på 
att vinna både kårtegen och kvällens dubbelspelning på en anrik nation.  
  
Snösvänget, Sparketten och Swingum slog ihop sina påsar och spelade på Kulturnatta den 24/5. 

Samarbetet med Swingum blev en succé och vi vann Kulturnatta. Det var även sista spelningen med 

Jonatan Vihtari som kapsyl. Jonatan efterträddes av Jesper Dejby.  
  
Årets tysklandsturne tog Snösvänget till ett Würzburg som trotsade alla värmerekord och, inte helt 

otippat, alla rekord i öl- och radlerdrickning. TT-14 visade sig vara det bästa TT någonsin! Vi var 

med på tysk lokal-TV och spelade på plastinstrument, vi gick på ölprovning, vi blev filmade 

pratandes svenska för okänd hemsida och vi hade ett födelsedagsjam hemma hos Stortysken! Niklas 
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Johansson blev utsedd till årets ”Erstenmalreisende” och blev enligt ryktena god vän med Hefe-

trollet.  
  
18/9 gick Svänget på årets välkomstspex Macbeth. Före föreställningen gick en tapper skara 

bestående av fem själar och åt middag på pizzerian inne på Ålidhems centrum. Pizzan var inte så 
god men sällskapet desto bättre.  
  
Killfesten Internet ägde rum den 27/9. Aldrig har så många rävar skådats på samma plats på samma 

gång och #killfest14 finns nu med i historieskrivningen.  
  
Den 28/11 var det dags att gå på spex, det var MESK som satte upp Den Gudomliga Komedin om 

de sju dödssynderna. Före spexet ägnade Snösvänget sig åt frosseri när en väl tilltagen middag 

intogs på Taj Mahal.  
  
Den 4/11 spelade Snösvänget på Syföreningen Lappskojs medlemsmiddag. Gösta Gigolo blev 

kvällens favorit när den spelades.  
  
December blev en brandgul månad på campus med lunchkonsert i Ljusgården och EPP-spelning på 
Villan. Traditionen med en julspelning utan jullåtar höll med andra ord i sig även i år. För tredje 

året i rad var Snösvänget med i Umeå Studentradio för Musikhjälpen och jammade. Vi startade då 
en insamling och sålde två shååvvenbiljetter på auktion för hela 500 kr till förmån för 

Musikhjälpen.  
  
2014 var året då det slogs rekord i gamlingfieringar med inte mindre än 15 st. Flest blev det på 
höst-Vindeln då hela 8 st Svängare kände att det var dags att bli gammal och sur. Talen var många 

och känslosamma. Värst var det för alla aktiva medlemmars öron när 8 st personer på samma gång 

testade sina kazoo:er.  
  
Traditionen att gå på Rött efter repen har hållits hårt på under 2014 och är nu en självklar del av 

onsdagsrepen.  
  
  
  
  
  
  
  
Ellen Ernhill  
ordförande 2014  
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Bilaga 2 

 

Ekonomisk redovisning 2014-02-01 till 2015-01-31, Kassör: Sara Salberg   

Poster  Inkomster  Utgifter  Netto  

Övrigt  6 784,00  11 673,65  -4 889  

Tyskland  117 950,00  113 736,50  4 186,50  

Spelningar  4 000,00  1 608,40  2 391,60  

Spelningar Shååvven  13 134,00  12 789,00  345  

Spelningar Övriga  4 231,00     4 231  

SOF/STORK  33 047,07  35 150,46  -2 103,39  

Medlemsavgift vt/ht 

2014  
6 560,00     6 560  

Fester           

Tjej/Killfest  3 000,00  2423,56  576,44  

Vindeln  20 680,00  17 753,56  2 926,44  

Shååvvenfest  7 877,00  10 644,21  -2 767,21  

Dryck  7 278,00  9 524,30  -2 246,30  

PR     2 221,72  -2 221,72  

Löpande           

Bank     471  -471  

IT     199  -199  

Inköp och reparationer     6 787,57  -6 787,57  

Summa  224 541,07  223 486,37  -468.21  

            

            

Balans  2015-01-31  2014-02-01     

Plusgiro  41 508,87        

Kontanter  6 459,00        

Summa  47 967,87  50 863,17     
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Förklaringar:  

Övrigt: T-shirtar, märken, medaljer, rättelser  

Tyskland: Alla återbetalningar för färjan hade inte gjorts vid verksamhetsårets slut, därav vinst.  

SOF/STORK: Att vi gick back beror på att föreningen köpte två platser i roddbilarna.  

Fester: Killfestens vinst beror på fodringar från tjejfesten 2013 och att punsch och förhink inte 

bokförts på killfesten utan på dryck.  

Vindeln, vinst beror på att utgifter från vt14 bokförts förra verksamhetsåret.  

Shååvven festen, att vi går back beror på att det kom in många kvitton i efterhand från många olika 

personer för tillexempel fika under dagen och för att luhrarnes betalning har bokförts under 

inkomster för Spelningar Shååvven.  

Dryck: Det blir alltid en liten skillnad här, men här har även förhinkar och punsch bokförts 

eftersom de har varit på samma kvitton som övrig dryck.  

 

Med reservation för problem med bokföringsprogrammet som resulterar i felaktiga siffror. 
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Bilaga 3 

Revisionsberättelse för Studentorkestern Snösvänget verksamhetsåret 2014 

Organisationsnummer: 894002-4246  

Vi har granskat studentorkestern Snösvängets styrelses handlingar samt ekonomiska redovisning för 

verksamhetsåret 2014. Det är styrelsen som har ansvar för föreningens förvaltning och bokföring. 

Vårt ansvar som revisorer är att uttala oss om styrelsens förvaltning och bokföring på grundval av 

vår revision. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 

bedöma om styrelsen har handlat i strid mot föreningens stadgar.  

Den ekonomiska redovisningen har skett mellan 140201 och 150131. Vi rekommenderar att 

kommande styrelser även fortsättningsvis redovisar nästkommande verksamhetsår mellan första 

februari och sista januari för att kunna göra jämförelser mellan år.  

Vi kan konstatera att bankkonto och handkassa för föreningen under verksamhetsåret uppvisar en 

ekonomisk negativ balans på 2894,30 SEK. Till det tillkommer fodringar på 1140 SEK (obetalda 

medlemsutgifter) och skulder på 4186,50 SEK. Det ger sammantaget en negativ balans på 5940,80 

SEK. Detta är inte inräknat värde på tillgångar. Med hänseende till förra årets positiva balans på 

drygt 9000 SEK bedöms balansen som bra då det är acceptabelt att balansen varierar mellan år.  

Balansräkningen i redovisningsprogrammet visar fel på ungefär 3000 SEK. Vi har hittat felet, men 

inte på vilket sätt programmet räknat fel och kan tekniskt inte åtgärda det. Detta leder till att 

balansräkningen stämmer i separat redovisning men att det kan finnas fel i redovisningen av 

enskilda poster. Detta beror alltså på ett tekniskt fel i programmet och innebär inte att pengar 

saknas.  

Ingen budget antogs under det granskade verksamhetsåret. Vi rekommenderar att budget för 

kommande verksamhetsår ska göras, inklusive separat budget för Tysklandsresan, SOF/STORK 

och Shååvven.   

Ett fåtal kvitton saknas för matinköp under Tysklandsresan, men de är i övrigt är korrekt 

redovisade.  

Inget beslut för vad som ska finnas som grund i handkassan finns. Vi rekommenderar att beslut tas 

om detta. Lämplig storlek på handkassa bedöms vara ungefär 2000 SEK med hänsyn till 

kontanthantering i samband med Shååvven.  

Med tanke på de tekniska problemen med nuvarande bokföringsprogram rekommenderas inköp av 

ett bättre program.  

Med det sagt kan vi konstatera att styrelsen i enlighet med vår bedömning inte har handlat i strid 

mot föreningens stadgar. Vi tillstyrker därmed att årsmötet beslutar att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.  

 

 

____________________                                                                        ____________________  

Lisa Martinsson, revisor                                                                           Erik Lindström, revisor 

Umeå 150224                 Umeå 150224  
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Bilaga 4 

 

Proposition - krav på justerare vid styrelsemötet 

I dagsläget säger Snösvängets stadgar inget om rutiner för hur styrelsens protokoll kontrolleras och 

justeras. Det har istället funnits en oskriven regel att protokollen först skickas ut till styrelsen för 

kontroll och eventuell justering för tt sedan skickas ut till medlemmarna. Styrelsen anser att detta 

inte har varit effektivt, då det riskerar att leda till att ingen tar ansvaret för justeringen av 

protokollen. Det har inte heller varit självklart för styrelsen att de måste justera protokollen så de 

innehåller det som verkligen har diskuterats innan de skickas ut.  

 

Styrelsens förslag är därför att det sker en ändring i stadgarna som säger att det på varje 

styrelsemöte ska väljas en justerare som justerar protokollet. Justeraren kan inte vara sekreteraren. 

Justeraren skriver ut det justerade protokollet, signerar det med full underskrift på sista sidan och 

sina initialer på övriga sidor. Dokumentet förvaras i en pärm i förrådet. Det justerade dokumentet 

läggs också upp på hemsidan.  

 

Styrelsen, genom Sara Salberg 
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Bilaga 5 

 

Motion om tillägg i stadgarna ang kork.  

 

Just nu står det bara riktlinjer om hur en kapsyl väljs. 

” 12 Kapsyl 12.1. Snösvänget leds musikaliskt av en person med titeln ”Kapsyl”. Detta är ett 

ansvar som dock kan få delas mellan flera personer om sittande kapsyl så önskar. 12.2. Val till ny 

kapsyl görs på ett möte där avgående kapsyl, notmask och sektionsansvariga har rösträtt. Kallelse 

till mötet ska utgå senast en vecka i förväg av sittande kapsyl eller sittande ordförande. Posten som 

kapsyl ska utlysas till samtliga medlemmar senast en vecka innan mötet. Val av ny kapsyl görs med 

relativt majoritetsbeslut där varje röstberättigad har en röst var, även om denna innehar flera 

poster. Avgående kapsyl har utslagsröst.”  

 

Jag föreslår att vi lägger in en ny del som handlar om korken som kan lyda såhär. 

 

” Kork, sparketten leds dansutvecklande av en person med titeln ”Kork”. Detta är ett ansvar som 

dock kan få delas mellan flera personer om sittande Kork så önskar. Val till ny kork görs på ett 

möte där hela sparketten har ett möte, minst hälften av aktiva medlemmar i sparketten skall 

medverka på mötet. Kallelse till mötet ska utgå senast en vecka i förväg av sittande kork eller 

sittande ordförande. Posten som kork ska utlysas till samtliga medlemmar senast en vecka innan 

mötet. Val av ny kork görs med relativt majoritetsbeslut där varje röstberättigad har en röst var, 

även om denna innehar flera poster. Avgående kork har utslagsröst.”  

  



Studentorkestern snösvänget  Årsmöte för verksamhetsåret 2015 

894002-4246 

10 

 

 

Protokoll godkänns av justerare Jennifer Eriksson och Karl Sjöberg. 

 

 

 

______________________      ______________________ 

Jennifer Eriksson       Karl Sjöberg 


