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§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Daniel Lundell till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Sara Gunnarsson till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 30 april mars och justerat den 11 maj.

§13

Ärendet gäller stadfästandet av funktionärer i HUT enligt bilaga.

§14

LUS kommer snart besluta om medlemsavgift LUs och presstöd för Lundagård.
Underlaget har inte kommit från LUS än men förväntas vara en sen handling till
Styrelsemötet.

§15

Diskussion angående valet av SFS presidie 15/16. Handlingarna till ärendet är
underlaget till valet under SFSFUM.

§16

Brygghuset Finn har beslutat om att förrätta en nyemission. Handlingarna till ärendet
är underlaget utskickat av Brygghuset Finn.

§17

Diskussion angående den internationaliseringsplan Styrelsen ska ta fram i samband
med avvecklandet av VKOi.

§18

Diskussion och uppföljning av arbetet med årets verksamhetsplan.
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Kårhuset Lund, 8 april 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Perioden 2014-03-01 – 2014-03-31

Att det blev en lyckad ET-slasque med många besökare (mycket för att vara vår-ET)

Färdig med en digital lagerlista över spritförrådet
Att motionen kring TIF bifölls på FM4 samt allt arbete bakom den samma
Första Bästa Festen-träffen i Sthlm

Varför har detta gått bra?
För att jag lade tillräckligt mycket tid på att knappa in datan 
Enligt mig ett exempel på bra kommunikation mellan mig, TIF och styrelsen. Ledde till att
motionen väldigt smidigt bifölls av FM.
Roligt att det äntligen blev något mer konkret av projektet. Det var en välplanerad träff som
var värdeskapande främst i och med att man fick hämta perspektiv och tankar från andra
organisationer och lörosäten.

Förberedelserna inför Corneliusbalen
Varför har detta gått mindre bra?
Ansvarig person gick under jorden och bestämde sig sedan för att hoppa av.
Det försatte mig, men framför allt balgruppen, i en prekär situation. Denna situation har
sedan några veckor tillbaka påverkat balgruppens sammanhållning och har resulterat i sämre
informationsspridning, vilket i förlängningen har inneburit att vi har få anmälda till balen.

Styrelsehandling

1 ( 3)

Kårhuset Lund, 8 april 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

Nej, inte vad jag känner just nu. Eller kanske att det hade varit bra att veta tidigare att det
förväntas utskottsrapporter från mig och AktU.

Kollegier, utskott, projekt, stora kommande frågor
Jag kommer ha möten med sex-, aktu- och cafékollegierna.
Pubrunda med Sexkollegiet och AktUkollegiet
Det övergripande avtalet för tandem kommer äntligen att skrivas på 10/4
Buffelhornet
Funktionärsmiddag
Corneliusbalen + lunch
Proud Tech verkar vara på gång att komma igång med sin verksamhet igen. Jag skall
undersöka om de vill hålla i regelbundna pubar.

Plan för kommande arbete och nyckeltal
Lophtet – arbetsgruppen fortsätter en bit förbi VPns mål och diskuterar konkreta åtgärder
för Lophtet.
Workshop kring Cornelis 9/4 – genererar förhoppningsvis mer konkreta tankar kring vad vi
borde göra med Cornelis.
Fritid – Alla event är utvärderade. Jag skall skriva en ”långsiktig strategi för utveckling”. Vi
skall härnäst resonera kring hur vi vill utveckla kårens alkoholfria fritidsverksamhet.

Lista över pågående och avslutade projekt
Pågående projekt:
Skapa ett digitalt in- och utskrivningssystem för sprit- och engångsförråden.
Corneliusbalen 18/4
Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 8 april 2015
Gustav Seemann, Aktivitetssamordnare

JFF 14/5
Hitta fler publag för att få kontinuitet i pubarna.
JET-lag sitting 23/4. Sittning för internationella studenter tillsammans med JF och LEK
Open Source Hackaton (dec 2015)
Tandem 8-9/5
Blodevent med Erik Ståhl 6/10
Avslutade projekt:
Inventerat hela spritförrådet
Flyttat kårens idrottsverksamhet från IdrU till TIF

Finns det något som du undrar eller som du tycker att styrelsen borde veta?
Nej.
Med vänlig hälsning,
GUSTAV SEEMANN,
Aktivitetssamordnare 2015

Styrelsehandling
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Namn

Post

Alexandra Schönbeck SI
Carolina Sartorius

HUT

Christer Andersson

Vice Ordf

Christian Hernvall

Pedell 21.0

Daniel Lundell

DSG-ansvarig

David Brand

HUT

Erik Alstersjö

HUT

Erik Molin

TUT-chef

Jens Elofsson

HUT

Joakim Sörensen

HUT

Johan Förberg

KHS Förvaltare

Karin Dammer

HUT

Lars Gustafson

Rullechef

Lina Brodén

HUT

Måns Fällman

HUT

Marcus Peterson

HUT

Mats Risberg

HUT

Omar Chaudhry

HUT

Per Ahlbom

HUT

Peter Samuelsson

HUT

Peter Seimar

HUT

Rasmus Kjellén

HUT

Sara Gunnarsson

SI

Sudhakar Sivakumar SI
Sujitha Krishnamoort SI
Viktor Nybom

HUT

Ylva Teleman

HUT

Valberedningens förslag till SFS förtroendeposter
verksamhetsåret 2015/2016
Presidiet
SFS valberedning har valt att för verksamhetsåret 2015/2016 förorda Caroline Sundberg till
ordförande och Johan Alvfors till vice ordförande.
Valberedningen har inom den satta nomineringstiden mottagit fem kandidaturer till SFS
presidium för verksamhetsåret 2015/2016. Valberedningsprocessen har främst bestått av
publika hearings och slutna intervjuer. Valberedningens arbete har tagit avstamp i den
kravprofil som också publicerats på SFS hemsida.
Caroline Sundberg, ordförande
Caroline studerar statsvetenskap och genuskunskap i Lund och har sin kårbakgrund i
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet, där hon i år är vice ordförande. Under såväl
hearing som intervju har Caroline visat på kunskap av studentpolitiska frågor generellt, men
har framförallt stor erfarenhet och intresse i sociala trygghetsfrågor och studenters
förutsättningar att studera. Carolines erfarenhet av studier utomlands är något valberedningen
ser som en stor merit. Caroline har under processen även visat på en ödmjukhet inför
uppdraget, och samtidigt en stor trygghet och öppenhet i de olika kontakterna med
valberedningen.
Caroline har visat prov på de egenskaper som valberedningen ser i en ordförande för SFS
och har erfarenhet av viktiga studentfrågor. Hon är strukturerad, har en stark närvaro och har
en förmåga att se till ett helhetsperspektiv och vi är övertygade att Caroline kommer göra ett
bra arbete som SFS ordförande 2015/2016.

Johan Alvfors, vice ordförande
Johan Alvfors är arkitekt från Kungliga Tekniska Högskolan där han även har sin
kårbakgrund, det senaste året är han vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer.
Johan har både under hearing och intervjuer, som under verksamhetsåret, visat på en stor
kunskap i, för SFS, relevanta politiska frågor med tonvikt mot högskolenära frågor som
kvalitet och pedagogik. Johan har även en kunskap om SFS som organisation som är
värdefull att bära vidare. Valberedningen ser en stor vinst i att bidra till SFS kontinuitet både i
ledarskap och i politisk inriktning genom att förorda Johan för en till mandatperiod.
Johan har under valberedningens process lyft viktiga kunskaper om SFS som organisation
och SFS politiska arbete samt starka personliga egenskaper som valberedningen prioriterat.
Johan är en trygg och strukturerad person med en utvecklad analytisk förmåga.

Valberedningen anser att Johan kommer fortsätta göra ett viktigt jobb för Sveriges studenter i
rollen som SFS vice ordförande 2015/2016.
Presidiet som helhet
Valberedningen har i sitt arbete lagt en stor vikt vid att föreslagna presidialer ska komplettera
varandra utifrån flera aspekter. Det är två personer som kommer arbeta tätt med varandra,
samtidigt som mycket arbete sker enskilt. De två personer som valberedningen förordar till
SFS presidium 15/16 har olika personliga styrkor som tillsammans ger förutsättningar för
arbetet i presidiet. Att Caroline talat varmt om vikten av sociala trygghetsfrågor och studenters
förutsättningar att studera medan Johan lyfter utbildningsnära frågor gör att de kompletterar
varandra i SFS breda politiska verksamhet och kommer leda till en fortsatt stark utveckling av
SFS politik.
Den föreslagna sammansättningen i SFS presidium 2015/2016 lever med råge upp till den
kravprofil som valberedningen arbetat efter, och kandidaterna har på ett föredömligt sätt
hanterat valberedningsprocessen.

Motkandidatur
Emma Nilsson Linnéstudenterna har inkommit med motkandidatur till SFS Ordförande

Styrelsen
Valberedningen har i arbetet med utformningen av förslaget till SFS styrelse 15/16 lagt stor
vikt vid kårtillhörighet, utbildningsort och utbildningsbakgrund. Valberedningen anser att det är
av stor vikt att SFS styrelse har en så bred representation som möjligt, vilket medför att en
spridning såväl geografiskt som utbildningsmässigt är centralt. Vidare anser valberedningen
att kontinuitet är viktigt även bland styrelseledamöter vilket har prioriterats i det fall ett urval
behövt göras.
Valberedningen vill även tydliggöra att samtliga inkomna kandidaturer till såväl presidium som
till övriga tretton styrelseposter, inklusive ordförande för SFSDoktorandkommitté, är att se
som nomineringar till SFS styrelse.
Valberedningen förordar därför följande kandidater:
Charlotta Tjärdahl  Studentkåren Malmö
Daniel Brandt  Göta Studentkår
Elin Melander  Stockholms universitets studentkår
Isak Utsi  Luleå studentkår
Johan Borre  Örebro studentkår
Lena Möller  SöderS
Lisa Knutsen  Karlstad studentkår
Malin Fredén Axelsson  Corpus Medicum

Petronella Rundwall  Halmstad studentkår
Rick Ursberg  Karlstad studentkår
Samuel Sörensson  Blekinge studentkår
Sebastian Persson  Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet

Ordförande Doktorandkommitén
SFS valberedning har valt att för verksamhetsåret 2015/2016 förorda Ulrica Lundström till
ordförande för doktorandkommitén. Ulrica är doktorand i arbetsterapi vid Luleå tekniska
universitet och har engagerat sig i doktorandfrågor där i flera år, nu senast som ordförande för
Luleå studentkårs doktorandkommitté sedan 2012. Ulrica vill ta sitt engagemang och sin
kunskap om doktorandfrågor till nationell nivå, eftersom hon ser flera viktiga frågor som
påverkar doktorander i hela Sverige. Valberedningen tror att Ulrica på ett utmärkt sätt kommer
att lyfta och stärka SFS doktorandkommitté ytterligare genom sitt ledarskap, och göra den till
en än mer självklar nationell röst i doktorandfrågor. Ulrica kommer även genom att vara
ledamot i SFS styrelse bidra med ett doktorandperspektiv på alla frågor inom SFS
verksamhet.

Doktorandkommittén
Valberedningens förslag till doktorandkommitté innehåller en god bredd vad gäller
lärosätesbakgrund. Flera av ledamöterna sitter i doktorandkommittén innevarande år vilket
bidrar med kontinuitet och erfarenhet. Samtidigt är flera ledamöter nya vilket för in nya tankar
och idéer i kommitténs verksamhet.
Valberedningen har därför valt att förorda följande till doktorandkommitén:
Maria Ekström
Björn Zimmer
Gustav Sporrong
Kristian Nilsson
Fahd Omair Zaffar

Verksamhetsrevisor
SFS valberedning har valt att för verksamhetsåret 2015/2016 förorda Kajsa Sköld samt
Tobias Olausson till revisorer.
Kajsa och Tobias har under det gångna verksamhetsåret varit revisorer. Valberedningen
anser att det har utfört sitt uppdrag mycket väl. Under intervju med valberedningen har båda
kandidater visat vilja att fortsätta sitt uppdrag. Valberedningen ser därför inget hinder i att på
nytt förnya förtroendet för Kajsa och Tobias.

Underlag till val av valberedningens förslag
a. Namn? b. Kår? c. Utbildning? d. Ålder? e. Vad har du för tidigareerfarenhet av
valberedningsarbete? f. Vad innebär ett gott valberedningsarbete fördig? g. Varför vill du sitta i
valberedningen?
a) John Edström
b) Göta studentkår
c) Kandidatexamen i litteraturvetenskap, pågående masterutbildning Kommunikatörsprogrammet med
inriktningmot myndigheter och offentlig förvaltning
d) 23
e) Jag har suttit i valberedning för sen sektion, ett par studentföreningar vid LiU samt för
politisktungdomsförbund på lokalavdelnings och distriktsnivå.
f) Ett gott valberedningsarbete tar vara på en bred sammansättning utifrån maktfaktorer och bakgrund i
studier,engagemang och politisk profilering.
g) Jag vill ta vara på mina erfarenheter från studentlivet och SFS som organisation. Efter två år i SFS
styrelse,med två olika presidier, känner jag organisationen väl och har varit delaktig i olika arbetssätt och
olikagruppsammansättningar.
a) Rebecca Grebestam
b) Kår? Uppsala studentkår
c) Kultur och samhällsanalysprogrammet vid Uppsala universitet
d) 24 år
e) Jag har varit sammankallande i medicinska sektionens valberedning och ansvarat för att rekrytera och
tillsätta studentrepresentanter vid medicinska fakulteten.
f) Att få fram kandidater med olika bakgrund och erfarenheter. Valberedning ska arbeta på ett rättssäkert
sätt, så att kandidaterna kan känna sig trygga.
g) Det verkar vara ett roligt och arbete och min erfarenhet av styrelsearbete i en större organisation och
även fakultetsnära arbete skulle vara en tillgång.
a) Sofie Eriksson
b) Halmstad Studentkår
c) Valfritt Informatikprogram, Högskolan i Halmstad, 2009 – 2014
d) 25 år
e) Sofie har stor erfarenhet av många olika delar av kårarbete. Allt frånsociala aktiviteter till studentpolitiskt
arbete på både lokal och nationellnivå.
f) Frågan är nog riktad till kandidaten. Vår syn är att valberedningensarbete är att hjälpa fullmäktige att få en
insyn i kandidaterna så attfullmäktige kan ta ett så bra val som möjligt.
g) Frågan är riktad till kandidaten. Varför vi vill se Sofie i valberedningen äratt under hennes 4 år som
delegat i SFSFum för Halmstad har hon givitoss stort förtroende för hennes kompitens att utvärdera och
läsa avpersoner.
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23 mars 2015
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FINN

BRYGGHUSET

Teckningserbjudande i AB Brygghuset Finn
23 mars 2015

TILL BEFINTLIGA AKTIEAGARE OCH EVENTUELLA NYA INTRESSENTER

BAKGRUND

Bolaget har sedan starten haft stora ambitioner för produkterna, försäljningen och den
vidare affärsutvecklingen på lång sikt och det är i ljuset av detta, kombinerat med den
långa rad med förfrågningar som ständigt kommer in kring önskemål om att bli aktieägare,
som styrelsen beslutat att låta det göra möjligt för fler att engagera sig som aktieägare.
Det har under det senaste året och innan förra emissionen inkommit över 100st
förfrågningar om att få bli aktieägare och storägarna ser positivt på värdet som en
delägarskara medför i termer av bolagets exponering, kunskapsresurser och kontakter
som olika individer bidrar med.
Det är därför styrelsens och storägarnas överlagda beslut att låta förrätta en nyemission
om 1700 aktier som kommer att löpa under större delen av 2015 för att kunna kontinuerligt
ge fler personer möjligheten att vara en del av denna resa. Emissionen kommer därför att
löpa från bolagstämman den 18:e april 2015 till den 30:e nov 2015 så vi under 2015 får klart
allt arbete med emissionen.
Det är viktigt att förstå att bolaget inte befinner i ett läge att det kapital som skulle
tillkomma är nödvändigt för verksamheten överlevnad. Bolagets ekonomi är i balans och
planen för 2015 och framåt ligger fast. Detta är vårt sätt att adressera den efterfrågan som
finns på delägarskap.
Alla existerande aktieägare kommer att förbehållas rätten till saminvestering till minst
sin pro-rata andel och får ett exklusivt fönster att göra så. Vid eventuella önskemål om
större andelar så sköts detta i dialog med VD och Ordförande som idag hanterar de
förfrågningar som kommit in.

AB Brygghuset Finn,

Bangårdsgatan 33,

261 35 Landskrona, www.brygghusetfinn.se,

org nr: 556866-5425
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VERKSAMHETENS NULÄGE

Bolagets verksamhet försätter att expandera med fler avtal med distributörer och nu även
export till två, snart tre länder. Försäljningen är i Sverige dominerad av
systembolagsförsäljningen som ökat under året, dels då vi lagt till ytterligare produkter i
sortimentet men även kommit in i fler butiker, samtidigt som vi har ett ovanligt starkt
fäste inom HoReCa och event med ca 40 % av vår omsättning.
En av Brygghuset Finns produkter, vår Brown Ale, vann under 2014 priset för
Bästa Svenska fatöl, oavsett kategori på Stockholm Beer & Whiskey Festival som är en av
Europas största och mest prestigefulla event i sammanhanget. Detta har minst sagt satt
bolaget på kartan
Brygghuset Finn deltar även sedan årsskiftet i Systembolagets centraliserade upphandlingar
till det nationella sortimentet med ett flertal produkter, både existerande och nya. Vi
deltar även via mellanhänder i upphandlingar till Finska Alko (motsvarigheten till
Systembolaget).
Produktionen kämpar idag för att hålla jämna steg med efterfrågan men vi klarar nästan
alltid att tillmötesgå efterfrågan genom gedigen produktionsplanering.
PLANER FÖR 2015 OCH FRAMÅT

Vi planerar att komma ut med minst två nya produkter under 2015, en till slutet av
våren/början av sommaren 2015 och en till senhösten 2015.
Tillsammans med partners utomlands har vi skrivit distributionsavtal och planerat
lanseringar som börjar redan i maj 2015.
Alla dessa spännande utmaningar innebär en kraftigt ökad tillväxt i vårt behov för
produktionskapacitet. Det är primärt till detta som pengarna från denna emission
kommer att gå. Tack vara dessa kan vi öka takten med vilken vi investerar i nya jästankar
och förbättrar kapaciteten i vårt bryggverk samtidigt som vi slipper att förlita oss på
dyra krediter och lån som för oss alltid är en möjlighet också.

AB Brygghuset Finn,

Bangårdsgatan 33,

261 35 Landskrona, www.brygghusetfinn.se,

org nr: 556866-5425
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Investeringarna som gjorts under 2014 har inneburit stora förbättringar i vår
produktionskapacitet och produktsäkerhet då vi inte längre manuellt måste fylla
varje flaska. Det har även inneburit att vi låst upp möjligheten att skala upp vår
produktion på ett helt annat sätt än tidigare. Genomförda investeringar är även
dimensionerade för att kunna ta oss till vårt mål att producera 500 000 l om året
(motsvarande 1 500 000 flaskor).
EKONOMISK SAMMANFATTNING (KR)

Bolaget har överträffat sina mål i såväl omsättning som resultat för 2014 med runt
15 % och har kämpat för att komma i takt med de produktionsökningar som krävts
för att möta efterfrågan. Budgeten för 2015 har lagts i linje med den långsiktiga
planen som lades 2014 och styrelsen ser i dagsläget ingen indikation på att vi inte
kommer att nå målen för 2015 som det ser ut idag.
Omsättning
Kostnader
Nettoresultat
Soliditet
Avkastning på kapital
Antal anställda

2014,
1 841 098
-1 673 347
167 751
53,3%
6,6%
4

2015, Budget
4 797 915
-4 427 733
370 182
ca 60%
ca 8%
ca 5

ÄGARBILD OCH STYRELSE FÖRE EMISSION

Paxx Media AB
Joacim Larsen
Simon Frennberg
Petter Lindholm
Övriga aktieägare, 148 st
Total

Aktier
2001
2001
2001
2001
3496
11 500

%
17,40
17,40
17,40
17,40
30,40
100

2016, plan
ca 6 000 000
ca 4 800 000
ca 1 200 000
ca 64%
ca 20%
ca 7
Röster
2001
2001
2001
2001
3496
11 500

Styrelsen består idag av Philip Stankovski (Ordförande), Simon Frennberg, Micael
Gustafsson, Joacim Larsen, Petter Lindholm, Rolf Nilsson och Frode Thorsén.
Styrelsen kommer att på bolagstämman den 18:e april 2015 utökas med två ytterligare
medlemmar som kommer att representera gruppen med övriga aktieägare.

AB Brygghuset Finn,

Bangårdsgatan 33,
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INVESTERINGSERBJUDANDE

Högst 1700 A-aktier, erbjuds för 950 kr per aktie. Det motsvarar en post-money
värdering på 12 540 000 mkr, om hela denna emission blir tecknad med 1,615 mkr.
Priset är satt i relation till den kraftiga tillväxt som bolaget sett under de senaste 12
månaderna och det faktum att bolagets ledning överträffat rörelsemålen som sattes.
Bolaget står även starkare idag i termer av upparbetade kundrelationer, inköpspriser på
råvaror, exportkontakter samt den maskinpark som vi har som gör vår produktionslina
till helautomatiserad.
Alla existerande aktieägare har saminvesterings-rättighet vilket innebär att de får lov att
köpa minst så många aktier att de bibehåller sin procentuella andel av bolaget. Styrelsen
har beslutat att det för existerande aktieägare skall ha en exklusiv teckningsperiod med
garanterad teckningsrätt som löper tre(3) veckor efter ordinarie bolagstämma
den 18:e april 2015
Alla existerande aktieägare har rätt att teckna en pro-rata andel i förhållande till sitt
nuvarande ägande. För all nya aktieägare gäller en post om minst tio aktier.
Exempel:
Antal Aktier idag
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Garanterad Teckningsrätt för
existerande aktieägare
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8

40
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3
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En handfull personer äger andelar som är färre än 10 aktier som även de får rätten
att teckna minst 3 aktier för att underlätta det administrativa arbetet för styrelsen kring
emissionen.
Existerande aktieägare välkomnas att anmäla intresse för att teckna en större andel i
bolaget, detta görs till VD eller Ordförande eller via email nedan.
Styrelsen förbehåller sig rätten att fördela aktierna vid en överteckning. Hänsyn kommer
i sådant fall tas till tidigare innehav och den enskildes aktieägares möjlighet att bidra med
kunskap och kontakter till bolagets verksamhet och mål.
Teckning sker genom likvidbetalning till konto 897 735 838, clearing nummer 6757,
Handelsbanken. Inbetalningen skall märkas med initial för förnamn, hela efternamnet och
hur många aktier som tecknas fram till den 30:e november 2015 (exempel: P Stankovski 100).
För nya delägare så ska personnummer och kontaktinformation skickas till
emission@brygghusetfinn.se för att föras in i aktieboken.
För att komma i kontakt med mig eller VD Joacim Larsen så nås vi bäst på email:
philip@paxxmedia.se, joacim@brygghusetfinn.se.
Landskrona 23 mars 2015

Philip Stankovski, Styrelseordförande
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