Protokoll SAKS Årsmöte 2016
Datum: 2016-03-22
Kl: 17.15
Plats: C2 i C-huset
Närvarande:
§ 1. Mötet öppnas
Jakob Krantz öppnar mötet 17.15
§ 2. Val av mötesordförande
Jakob Krantz nominerades och valdes
§ 3. Val av mötessekreterare
Daniel Westermark nominerades och valdes
§ 4. Val av justerare tillika rösträknare
Peder Larsson Gylling och Adrian Torpestad nominerades och valdes
§ 5. Justering av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 29 röster
§ 6. Adjungeringar
Frida Schulz och Helena Wiberg
§ 7. Fastställande av dagordning
Jakob Krantz gick igenom dagordningen.
Dagordningen fastställdes och godkändes.
§ 8. Mötets behöriga utlysanden
Kallelse till årsmötet utlystes tio arbetsdagar innan mötet tog plats.
Jakob Krantz fann mötet behörigt utlyst.
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§ 9. Information från styrelsen
Ny kurs kommer att tillgå programmet, kandidatuppsatsen kommer att skjutas fram 5
veckor. Detta kommer att möjliggöra och förenkla kompletteringar för studenter och
lärare.
PayPal kommer att vara huvudsponsor för SAKS istället för Capgemini.

§10. Val:
 Valberedningens ordförande
 Revisor
Valberedningen:
Elisabeth Lakatos är nominerad som valberedningens nya ordförande.
Elisabeth som tidigare satt med i valberedningen sade upp sitt deltagande innan det att
hon vart nominerad.
Inga motkandideringar.
Elisabeth Lakatos valdes som valberedningen nye ordförande för verksamhetsåret
2016/2017 med 22 röster mot 2.
Revisor:
Inga kandidater, extrainsatt möte kommer att behöva genomföras.
§ 11. Fastställande av SAKS, Systerskapets och SMs verksamhetsplan för
verksamhetsåret
2016/2017
SAKS:
Verksamhetsplanen för SAKS gick igenom av ordförande Jakob Krantz.
Beslut togs att verksamhetsplanen fastställdes och godkändes.
SM:
Verksamhetsplanen för blivande SM gicks igenom av Johan Standéus.
Beslut togs att verksamhetsplanen fastställdes och godkändes.
Systerskapet:
Systerskapets verksamhetsplan gicks igenom av Josefin Ringensjö.
Beslut togs att verksamhetsplanen fastställdes och godkändes.
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§ 12. Fastställa SAKS, Systerskapets och SMs budget för verksamhetsåret
2016/2017
SAKS:
Framlagd budget för SAKS verksamhetsår gicks igenom av Lukas Nyberg.
Beslut togs att SAKS budget fastställdes och godkändes.
SM:
SM framförde att budget inte är färdigställd.
De menar att det inte finns underlag då verksamhetsårets bokföring inte är helt
slutförd.
Systerskapet:
Systerskapet framförde att det inte fanns en budget föregående år och har därför inte
en helt färdigställd budget än.
Systerskapets kassör Lisa Anttila framför däremot att en preliminär budget finns.
Beslut togs att Systerskapets preliminära budget fastställdes och godkändes.
§ 13. Fastställa tjänstestruktur för sektionens förtroendevalda
Tjänstestrukturen för sektionen gicks igenom.
Beslut togs att tjänstestrukturer fastställdes och godkändes.
§ 14. Behandla verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsårs styrelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom för SAKS 15/16 av
Louise Roséen. Revisorn har i sin frånvaro föreslagit
ansvarsfrihet för SAKS 15/16.
§ 15. Besluta om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs
styrelse
Johan Standéus tar över som röstningsjusterare för denne
omröstning då Peder Larsson Gylling satt i föregående styrelse och
lämnar salen.
Beslut togs att samtliga i föregående styrelse blev ansvarsbefriade.
SAKS 15/16 var inte med under beslutets omröstning.
§ 16. Behandla verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsårs phesteri och phadderi
Peder Larsson Gylling gick igenom SM:s
verksamhetsberättelse.
§ 17. Besluta om ansvarsfrihet för föregående
verksamhetsårs phesteri och phadderi
Jakob Krantz föreslår att samtliga förutom SM:s kassör,
Gabriel Wåhlberg ska ansvarsbefrias då Gabriel inte har
färdigställt sitt arbete.
Beslut togs att samtliga förutom Gabriel Wåhlberg
ansvarsbefriades.
SM var inte med under beslutets omröstning.
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§ 18. Behandla verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsårs Systerskapet
(Röstlängden justerades till 27)
Systerskapets verksamhetsberättelse gicks igenom av
Astrid Hettinger.
§ 19. Besluta om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs
Systerskapet
Revisorn har i sin frånvaro rekommenderat att ansvarsbefria
systerskapets föregående medlemmar.
Beslut togs att ansvarsbefria systerskapets föregående
medlemmar.
Systerskapet var inte med under beslutets omröstning.
§ 20. Besluta om firmatecknare för verksamhetsåret 2016/2017
Beslut togs att ordförande Jakob Krantz (920415-3036) och kassör
Lukas Nyberg (941104-9233) får var och för sig teckna firman under verksamhetsåret.
§ 21. Besluta om fullmakt gällande sektionens konto
Lukas Nyberg(941104-9233) valdes och godkändes.
Detta gäller sektionens konto PG 119 24 74-3 (tillhörande orgnr: 822002-0955).
§ 22. Besluta om fullmakt gällande phesteriets konto
Rasmus Wetterhed (931227-6257) och Johan Standéus (920212-3130) valdes och
godkändes.
Detta gäller saksmästeriets båda konton PG 150 05 09-3
(tillhörande orgnr: 822002-0955).

§ 23. Besluta om fullmakt gällande Systerskapets konto
Josefin(910606-0206) och Lisa Anttila (950301-6223) valdes och godkändes.
Detta gäller för konto PG 753687-3 (tillhörande orgnr: 822002-0955).
§ 24. Besluta om fullmakt gällande SunTrips konto
Rasmus Wetterhed (931227-6257) valdes och godkändes.
Detta gäller konto 8480-6, 3 104 395-3 (BankGiro 5589-1808)
(tillhörande orgnr: 822002-0955).
§ 25. Fastställa sektionens medlemsavgift för verksamhetsåret
2016/2017
Beslut om att behålla tidigare års medlemsavgift framfördes och godkändes.
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§ 26. Behandling av motioner
(Röstlängden justerades till 26)
SAKS Förrådsnyckel:
En motion har kommit in gällande att överlåta förrådsnyckeln till Saksmästeriet.
Diskussion fördes mellan sektionens medlemmar och SM innan röstningen
genomfördes.
Beslut om att Saksmästeriet tar över ansvaret för förrådsnyckeln framfördes och
godkändes. Motionen bifaller.
Stadgar:
En motion har kommit in gällande stadgeändringar.
En yrkan har kommit in gällande punkt 8.8.3 i stadgeändringarna enligt följande:
8.8.3 Yrkan om att ändra från att mästerichefen har utslagsröst när lika antal röster
uppnås. Detta låser möjligheten för generalen att ha utslagsröst under exempelvis
mottagningsverksamheten (n0lle-p) och bör därför ändras. Förslaget är att ändra till
att det ska definieras som att: ”Generalen har utslagsröst inom Saksmästeriet när det
gäller mottagningsverksamhetens planering och genomförande.”
”Chefen har utslagsröst under all annan verksamhet.” Det åligger medlemmarnas
röster att godkänna eller neka mitt yrkande.
Peder Larsson Gylling, 2016-03-22
Yrkandet godkändes.
Ytterligare yrkanden kom in gällande ändring av stadgan, se följande:
3.1 Ändra mästeriet till Saksmästeriet för det är utskottets namn. Det bör även
uppdateras löpande under de platser som Saksmästeriet nämns som mästeriet.
Peder Larsson Gylling, 2016-03-22
Yrkandet godkändes
4.12 ”Valmötet” bör ändras till ”Ett valmöte”. Ändra ” Sektionsmötet åligger att på
Valmötet välja följande poster för det kommande verksamhetsåret:” till ”
Sektionsmötet åligger att på ett valmöte välja följande poster för det kommande
verksamhetsåret:”.
Peder Larsson Gylling, 2016-03-22
Yrkandet godkändes
8.8 I detta avsnitt i Stadgan definieras Saksmästeriet. Här med namnet mästeriet. Min
yrkan är alltså att ändra mästeriet till Saksmästeriet. Precis av samma anledning som i
punkt 3.1 för att det är utskottets namn.
Peder Larsson Gylling, 2016-03-22
Yrkandet godkändes.
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Yrkan om ändringar enligt följande har kommit in:
Efter att ha läst motionen kring ändring av stadgan uppförda 2016-03-16 så yrkar jag
om två ändringar som är följande:



Ändring av namnet mästerichef till chef
Ändring av namnet mästerigeneral till general

Jag anser att dessa namn passar bättre och att just mästeri innan postens namn blir
överflödigt. Tradition sedan tidigare har varit att namen på posterna general och chef
har varit phadderigeneral och phesterichef men i och med den nya ”definitionen” av
Saksmästeriet så förstår jag att posternas namn förändras. Men just till mästerichef
och mästerigeneral tycker jag inte passar. Det åligger medlemmarnas röster att
godkänna eller neka mitt yrkande.
Peder Larsson Gylling, 2016-03-22
Yrkandet godkändes.

(Röstlängden justeras till 23)
Yrkande har kommit in från Timmy Vikholm och Helena Wiberg enligt följande:
på lämpligt ställe i stadgarna skriva in meningen: Sektionens räkenskapsår sträcker
sig mellan perioden 1 mars till och med sista februari.
Yrkandet avslås.
(Röstlängden justeras till 22)
Röstning genomfördes. Motionen godkändes.
§ 27. Övriga frågor
 Rengöra Hacke-statyn
 Låna ut en andel av saksnycklarna vid Suntrip
§ 28. Nästa möte
Sektionsmöte för att rösta genom stadgarna samt val av revisor planeras att hållas.
Tidigast om 10 arbetsdagar.
§ 29. Mötet avslutas
Mötet avslutades 20.05 av ordförande Jakob Krantz
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Vid protokollet
______________________
Daniel Westermark, sekreterare
Justeras
______________________

______________________

Jakob Krantz, mötesordförande

Peder Larsson Gylling, justeringsman

______________________
Adrian Torpestad, justeringsman
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