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På höstmötet i Örebro 2013 gav mötet styrelsen i uppdrag att genomföra en stadgerevision, utforma en 
vision samt skapa en kommunikationsstrategi för föreningen. Något som, efter en snabb expansion, var 
välbehövligt. Dessa presenterades och röstades in under höstmötet 2014 i Kalmar.

Under året 2014 arbetade styrelsen med telefonmöten en gång i månaden och 4 fysiska möten. Föreningen 
hade även två välbesökta stormöten; i Göteborg och Kalmar, samt anordnade två parallella nätverksträffar 
för rekrytering respektive teknik.

Under första kvartalet arbetades det fram nya rutiner för styrelsens arbete, och en riskanalys påbörjades 
med en lista över de risker som föreningen kan komma att stå inför. Även ett närmare samarbete med vår 
revisionsbyrå PWC inleddes.

Under årsmötet i Göteborg i april valdes ett nytt presidie in; Michaela Esseen (ordförande) och Alexander 
Ljungqvist (kassör) på nyval, samt Eva Gustavfsson (vice ordförande) på omval.

Arbetet med visionen och kommunikationsstrategin påbörjades stort under styrelsens fysiska möte i maj, 
där en avgränsning gjorde för kommunikationsstrategin att enbart fokuseras på intern kommunikation.

Under det fysiska styrelsemötet i augusti sammanställde styrelsen visionen, den stora stadgerevisionen, 
kommunikationsstrategin samt en kommunikationsplan.
Stadgerevisionens största förändring var att lägga årsmötet under hösten istället för våren, där samtliga 
personval skulle ske. Samtidigt infördes en fast mandatperiod som löper tillsammans med verksamhetsåret, 
1 januari – 31 december, med ambitionen att införa större kontinuitet i styrelsens arbete samt ge en 
tillhörande överlämningsperiod på ungefär två månader från det att nya kandidater väljs in.

Styrelsen har under verksamhetsåret infört ett remissförfarande, där samtliga handlingar skickas ut till 
medlemsföreningarna för remissvar innan det slutgiltiga utskicket till stormötet.

På höstmötet i Kalmar valdes de nya styrelseledamöterna in; Lisa Grettve, Sangeeta Chauhan och Julia 
Lindström på nyval, samt Madeleine Ruuth på omval.

Under september, oktober och november reste kassör Alexander Ljungqvist och ordförande Michaela 
Esseen runt och besökte samtliga medlemsföreningar, för att fördjupa kontakten mellan styrelsen och 
medlemmarna.

Under hösten meddelade även vår dåvarande föreningsadministratör att hon skulle sluta vid årsskiftet, och 
ett rekryteringsarbete påbörjades för att hitta en efterträdare.

I november hölls två nätverksträffar i Uppsala under en helg; en för marknadsföring och rekrytering, och en 
för teknik.

I december hade styrelsen sedan, med både avgående och tillträdande ledamöter årets avslutande möte, där 
huvudsakligt fokus låg på överlämning.
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