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Protokoll SAKS Årsmöte
Datum:
Kl:
Plats:

2013-03-14
17.15
C3 i C-huset

Närvarande: Fredrik Nordin (Ordförande), Henrik Larsson (Sekreterare), Kristian Fröberg (Justerare), Ann-Sofie
Englund (Justerare), Filip Scherman, Fredrik Dunstrand, Ida Bogne, Sofie Svanlund, Anna Eldh, Alexander
Högborg, Filip Bragmark, Ludvig Wälimaa, Nicklas Borall, Filip Johansson, Felix Eriksson, Andreas Karlsson, Simon
Hjertsäll, Maja Gabrielsson, Elin Clausson, Amanda Alnehill, Fredrik Arvidsson, Daniel Baldwin, Rebecca Narvesjö
och Martin Ryngmark. John Edström (StuFF Representant)
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande Fredrik Nordin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Val av mötesordförande
Fredrik Nordin valdes till mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Henrik Larsson valdes till mötessekreterare.
§ 4. Val av justerare tillika rösträknare
Ann-Sofie Englund och Kristian Fröberg valdes till justerare tillika rösträknare.
§ 5. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs till 25 röster.
§ 6. Adjungeringar
John Edström från StuFF tilläts yttranderätt i frågor men hade ingen beslutanderätt.
§ 7. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.
§ 8. Mötets behöriga utlysanden
Mötet anses behörigt utlyst.
§ 9. Information ifrån styrelsen
John från StuFF informerade om arbete de bedriver samt att de infört en ny post Koordinator med
sektionsansvar med fokus på sektionernas arbete. Han informerade också om att StuFF söker ny personal
till styrelsen samt uppmanade till att rösta i Kårvalet.
Styrelsen informerade om deras jobb och utbildningen de varit på samt att revisorn var klar med
granskningen och att det var bra och kunde godkännas.
§ 10. Val

•

Kassör
Fredrik Arvidsson valdes till kassör.

•

Alumniutskottets ordförande
Filip Johansson valdes till ordförande i alumniutskottet.

•

Utbildningsutskottets ordförande
Kristian Fröberg valdes till ordförande i utbildningsutskottet.

•

Revisor
Niklas Hellström valdes till revisor för verksamhetsår 2013.

§ 11. Behandlig av proposition

• A) Medlemskap

Stödmedlemskap till styrelsemedlemmar efter avslutade studier godkändes.

• B) Tjänstestruktur

Förändringen i tjänstestruktur gick igenom. Beslut fattades att Tjänstestrukturer (Bilaga 3) fastställdes
och godkändes.

• C) Protokoll

Protokoll förpliktelser för SM vid beslut rörande ekonomiska beslut godkändes.
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§ 12. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013/2014
Verksamhetsplanen för Styrelsen gicks igenom av ordförande Fredrik Nordin. Beslut togs att
verksamhetsplanen (Bilaga 1) fastställdes och godkändes.
Verksamhetsplanen för SM gicks igenom av Anna Eldh. Beslut togs att verksamhetsplanen (Bilaga 2)
fastställdes och godkändes.
§ 13. Behandla verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsårs styrelse
Verksamhetsberättelsen från gamla styrelsen gicks igenom och redovisades.
§ 14. Besluta om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse
Samtliga i föregående styrelse blev ansvarsbefriade med revisorns godkännande.
§ 15. Behandla verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsårs phesteri och phadderi
Anna Eldh (Phesterichefen) redogjorde för SM:s verksamhetsår med eventen vårfesten, nolle-P,
ovveinvigningen, pub och julsittning. På våren anordnade de även SunTrip och de var nöjda med
verksamhetsåret.
§ 16. Besluta om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs phesteri och phadderi
Samtliga i SM förutom kassören Filip Scherman blev ansvarsbefriade då Filip fortfarande har arbete kvar
med Suntrip. Ansvarsfrihet för Filip bordläggs till nästa möte.
§ 17. Besluta om firmatecknare för verksamhetsåret 2013/2014
Beslut togs att Ordförande Fredrik Nordin (870404-2038), Kassör Fredrik Arvidsson (890527-5056),
phesteriChef Elin Clauson(910223-3740), phadderi general Daniel Baldwin (910120-2894) och pesterioch phadderikassör Ludvig Wälimaa (910630-2376) får var för sig teckna firman under verksamhetsåret
2013/2014.
§ 18. Besluta om fullmakt gällande sektionens konto (36 42 44-4)
Beslut togs att ordförande Fredrik Nordin (870404-2038) och kassör Fredrik Arvidsson (890527-5056) gavs
var för sig fullmakt över sektionens konto.
§ 19. Besluta om fullmakt gällande phesteriets konto (150 05 09-3)
Beslut togs att phesteriChef Elin Clauson (910223-3740) och phesteri- och phadderikössören Ludvig
Wälimaa (910630-2376) gavs var för sig fullmakt över phesteriets konto.
§ 20. Besluta om fullmakt gällande SunTrips konto
Bordlades till nästa sektionsmöte.
§ 21. Fastställa sektionens medlemsavgift för verksamhetsåret 2013/2014
Medlemsavgiften föreslogs ligga kvar på nuvarande nivå (0 kr) vilket också fastställdes och godkändes.
§ 22. Fastställa sektionens budget för verksamhetsåret 2013/2014
Framlagd budget för sektionens kommande verksamhetsår gicks igenom av Sofie Svanlund. Beslut togs
att sektionens budget (Bilaga 4) fastställdes och godkändes.
§ 23. Faställa phesteriets och phadderiets budget för verksamhetsåret 2013/2014
Framlagd budget för SM:s kommande verksamhetsår gicks igenom av Filip Scherman. Beslut togs att
SM:s budget (Bilaga 5) fastställdes och godkändes.
§ 24. Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit.
§ 25. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
§ 26. Nästa möte
Meddelas vid senare tillfälle.
§ 27. Mötet avslutas
Ordförande Fredrik Nordin förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
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___________________________
Henrik Larsson, sekreterare

Justeras

____________________________
Fredrik Nordin, mötesordförande

____________________________
Ann-Sofie Englund, justerare

_____________________________
Kristian Fröberg, justerare
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