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1. Mötets öppnande  
Mötes öppnas kl 12:40 

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

1.2. Val av mötesordförande 
Mötet väljer Stefan som mötesordförande 

1.3. Val av sekreterare 
Mötet väljer Isak som sekreterare 

1.4. Val av justerare 
Mötet finner Gustav och Arvid till justerare. 

1.5. Adjungeringar 
Mötet adjungerar in Arvid Berg med möjligheten att närvara, yrka, yttra sig och rösta i beslut. 

1.6. Mötets stadgeenliga utlysande 
Mötet finner det extra årsmötet stadgeenligt utlyst. 

1.7. Fastställande av dagordning 
Mötet finner dagordningen fastställd. 

2. Stadgeändringar 

2.1. Ändra stadga §3.4.1 
Från 
● Kallelse till  årsmötet utannonseras skriftligen minst 10 dagar i förväg. 
Till 
● Kallelse till  årsmötet utannonseras skriftligen minst 7 dagar i förväg. 
 
Mötet finner enhälligt ändringen bifallen. 
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2.2. Ändra stadga §3.4.3 
Från 
● Motion inlämnas skriftligen till styrelsen senast klocka 17:00 sju dagar innan sektionsmötet 
Till  
● Motion inlämnas skriftligen till styrelsen senast klocka 17:00 sju dagar innan årsmötet 
 
Mötet finner enhälligt ändringen bifallen. 

2.3. Ändra från benämningen bestämmelser till reglemente 
Motionssvar:  
Styrelsen anser att ändringen behöver undersökas djupare innan ändringar och bordläggs 
därför till nästa möte.  
 
Mötet finner enhälligt att motionen ska bordläggas till nästa årsmöte. 
Under denna tiden ska styrelsen undersöka motionen.  

3. Fastställande av medlemsavgift 
Styrelsen yrkar för att fastställa medlemsavgiften till 100 kr. 
 
Mötet fastslår medlemsavgiften till 100 kr.  

4. Övriga frågor och diskussion 
Mötet diskuterar frågor angående kaffe och finner att möjlighet till kaffe nära lokalen är 
viktigt. Arvid lägger fram ett förslag med en kaffeautomat/kokare utanför lokalen. 
 
Stefan vill att styrelsen skall överse möjligheter att införa bestämmelser för 
misstroendeförklaring mot styrelsen och styrelsemedlemmar. 
 
Gustav vill att styrelsen skall överse möjligheterna för hedersmedlemmar. 
 
Arvid tycker vi ska undersöka möjligheten att arrangera PR-event ( t.ex pub, workshop) för 
att väcka mer intresse. En infokväll kan vara passande.  

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

6. Mötet avslutas 
Mötet avslutas 13:18 
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Ort: Göteborg  
Datum: 2018-10-26 

 
 

 

 
 

Justerare 1 underskrift  Justerare 2 underskrift 

Arvid Berg  Gustav Lindström 
Justerare 1 namnförtydligande  Justerare 2 namnförtydligande 

 
 
 

 

 
Mötesordförande  underskrift  Sekreterare underskrift 

Stefan Larsson  Isak Åslund 
Mötesordförande  namnförtydligande  Sekreterare  namnförtydligande 

 
 


