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Extra Årsmöte
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas 12:12

1.1. Närvarande
Viktor Lindström, Isak Åslund, Stefan Larsson, Gustav Lindström, Oskar Johansson

1.2. Val av mötesordförande
Viktor är vald till mötesordförande av mötet.

1.3. Val av sekreterare
Oskar är vald till sekreterare av mötet.

1.4. Val av justerare
Gustav Lindström och Stefan Larsson är valda till justerare av mötet.

1.5. Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet är stadgeenligt utlyst enligt mötet.

1.6. Fastställande av dagordning
Mötet fastställer dagordningen.

2. Motioner
2.1. Ändra stadga §3.3.1
Från
● Ordförande, Kassör samt (3/4) av styrelse skall tillhöra Z-sektionen.
Till
● Ordförande och Kassör skall tillhöra Z-sektionen.
Mötet bifaller motionen i dess helhet.
Mötet finner beslutet enhälligt.

2.2. Lägga till i stadga
§4.2.1 Bankkort
● Ordförande och Kassör skall ha möjligheten att ha tillgång till var sitt bankkort kopplat till
CASE bankkonto.
Stefan yrkar för att ändra motionen till
§4.2.1 Bankkort
● Ordförande och Kassör skall ha möjligheten att få tillgång till var sitt bankkort kopplat till
CASE bankkonto.
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Ordinarie motionär väljer att dra tillbaka sin motion.
Mötet går till beslut att välja Stefans motyrkande.
Mötet bifaller motionen i dess helhet.
Mötet finner beslutet enhälligt.

3. Övriga frågor och diskussion
Stefan vill att styrelsen skall överse möjligheter att införa bestämmelser för misstroendeförklaring mot
styrelsen och styrelsemedlemmar.
Viktor vill att styrelsen skall överse möjligheten att ändra medlemsavgiften till 133.7 kr alternativt
100 kr.
Gustav vill att styrelsen skall överse möjligheterna för hedersmedlemmar.
Stefan vill överse möjligheten att ändra deadline för utlysande av extra årsmöte från 10 dagar till 7
dagar.

4. Nästa möte
Nästa planerade möte är det nästkommande ordinarie årsmötet.

5. Mötet avslutas
Mötet avslutas 12:36
Ort: Göteborg
Datum: 2018-10-11

Justerare 1 underskrift

Justerare 2 underskrift

Stefan Larsson

Gustav Lindström

Justerare 1 namnförtydligande

Justerare 2 namnförtydligande

