
CASE Årsmöte
2022-05-16
Klockan 17:35

Årsmöte CASE
2022-05-16
1. Mötets öppnande
Ordförande Andreas Axén Krüger hälsar samtliga välkomna till mötet.
Mötet öppnas traditionsenligt 17:35

1.1. Närvarande
Andreas Axén Krüger, Jonathan Nilsson, Adam Anderson, Gustav Abrahamsson, Ida Udd, Johan
Wheeler, Daniel Quach, Alfred Lind-Anderton, Marcus Dahlström, Filip Djäknegren, William
Efraimsson, Pontus Liljeberg, Sackarias Lunman, Andreas Nylén, Nandana Suryadevara, Eli
Adelhult, Oskar Johansson (via Zoom).

1.2. Val av mötesordförande
Adam nominerar Andreas Axén Krüger till mötesordförande.
Mötet går till beslut om att välja in Andreas Axén Krüger till mötesordförande.
Mötet väljer Andreas Axén Krüger till mötesordförande.

1.3. Val av mötessekreterare
Ida nominerar Johan till mötessekreterare.
Mötet går till beslut om att välja in Johan till mötessekreterare.
Mötet väljer Johan till mötessekreterare.

1.4. Val av justerare
Andreas nominerar Marcus till justerare.
Adam nominerar Gustav till justerare.
Mötet går till beslut om att välja in Marcus och Gustav till justerare.
Mötet väljer Marcus och Gustav till justerare.

1.5. Mötets stadgeenliga utlysande
Mail gick ut till medlemmar mer än 7 dagar innan mötet och hade innehåll enligt stadga.
Mötet går till beslut om mötet var stadgeenligt utlyst.
Mötet beslutar att mötet stadgeenligt utlyst.

1.6. Fastställande av dagordning
Styrelsen yrkar att ändra dagordningen till en uppdaterad version.
Mötet går till beslut om att fastställa dagordningen.
Mötet beslutar att fastställa den uppdaterade dagordningen.
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1.7. Adjungeringar
Inga adjungeringar behövs.

2. Propositioner

2.1. Proposition: Sektionstillhörighet för ansvarsposter
Jonathan presenterar propositionen.
Bakgrunden är att utbyte med studenter från olika sektioner upplevs positivt och att detta bör kunna
speglas i styrelsen.

Andreas öppnar för diskussion.
Andreas N. frågar om propositionen behöver röstas igenom i föreningen när det redan röstats igenom
i Z-sektionens stadga.
Svaret är ja då det även finns som krav i föreningens stadga.

Mötet går till beslut.
Mötet bifaller propositionen.

3. Motioner
Inga motioner har inkommit.

4. Verksamhet 2020/2021

4.1. Verksamhetsberättelse
Adam presenterar verksamhetsberättelsen.
Mötet läser berättelsen.
Mötet går till beslut om att godkänna berättelsen.
Mötet godkänner berättelsen.

4.2. Ekonomisk redovisning
Adam presenterar redovisningen.
Mötet läser redovisningen.
Andreas öppnar för diskussion.
Andreas N. poängterar att det står “Betalade betalade institutionen”

4.3. Revisionsberättelse
Ingen revisionsberättelse har inkommit innan mötet och därför är rekommendationen att inte
ansvarsbefria styrelsen.
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5. Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020/2021
Ida yrkar på att ansvarsbefria styrelsen.
Jonathan yrkar på att bordlägga punkten.

Yrkandena ställs mot varandra.
Mötet röstar ner Idas yrkande.

Mötet går till beslut om att bordlägga punkten.
Mötet beslutar att bordlägga punkten till nästa möte.

6. Statistik om 2021/2022
Adam presenterar statistik.
138 betalande medlemmar av 179 från 13/16 Chalmers sektioner.
Oskar ligger i ledning med 30 beställda kretskort.
Projekt som byggts under året presenteras.
Inkomster och utgifter hittills, samt plan för resten av verksamhetsåret presenteras.

7. Godkännande av nästa års budget
Adam presenterar nästa års budget.
Andreas öppnar för diskussion.
Andreas N.  frågar om CASE har en kamera.
Det har föreningen inte, men är något som skulle kunna undersökas.

Vad innebär arbetsmat?
Arbetsmat är en budgetpost för mat när föreningsarbete utförs. Pengarna kommer från föreningen.
Jonathan lyfter att föreningen eventuellt borde kunna ta del av Z-sektionens arbetsmatpolicy, något
som inte görs i dagsläget.

Mötet går till beslut om att godkänna förslaget till nästa års budget.
Mötet godkänner förslaget.
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8. Inval av styrelse
Valberedningen presenterar de nominerade kandidaterna.
Andreas öppnar för diskussion.
William frågar varför endast ena valberedningshjälmen lyser.
Svaret är att Gustav inte fixade belysning i båda.

8.1. Val av ordförande
Valberedningen presenterar Johan Wheeler som nominerad.
Inga motnomineringar från mötet.
Andreas öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet väljer in Johan Wheeler som Ordförande för verksamhetsåret 2022/2023.

8.2. Val av kassör
Valberedningen presenterar Ida Udd som nominerad.
Inga motnomineringar från mötet.
Andreas öppnar för diskussion.
Mötet går till beslut.
Mötet väljer in Ida Udd som Kassör för verksamhetsåret 2022/2023.

8.3. Val av styrelseledamöter
Valberedningen presenterar sina nomineringar av styrelseledamöter:

Filip Djäknegren
William Efraimsson
Pontus Liljeberg
Sackarias Lunman
Andreas Nylén
Nandana Suryadevara
Eli Adelhult

Andreas yrkar på att välja in ledamöterna som grupp.
Mötet går till beslut.
Mötet beslutar att välja in ledamöterna som grupp.

Andreas öppnar för diskussion.
Det saknas ett “f” i Williams efternamn.

Mötet går till beslut.
Mötet beslutar att välja in de nominerade kandidaterna som styrelseledamöter för verksamhetsåret
2022/2023.
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9. Inval av revisor

9.1. Val av revisor
Valberedningen presenterar sin nominering av Oskar Johansson.

Andreas öppnar för diskussion.
Vad gör en revisor?
Adam svarar att det är en extern part som ska kolla igenom föreningens ekonomi.
Oskar är frånvarande för tillfället.

Andreas yrkar att mötet ska gå vidare till inval av valberedning.
Mötet går till beslut.
Mötet röstar ner yrkandet då Oskar kom tillbaka.

Oskar godtar nomineringen och berättar om tidigare erfarenheter.

Mötet går till beslut.
Mötet väljer in Oskar Johansson till revisor för verksamhetsåret 2022/2023.

10. Inval av valberedning
Bakgrund till valberednings arbete presenteras.
Marcus mot nominerar sig som ledamöter.

10.1. Val av ordförande
Valberedningen presenterar nomineringen av Andreas.
Andreas godtar inte nomineringen.

Marcus mot nominerar sig själv till ordförande.
Mötet går till beslut.
Mötet väljer in Marcus till ordförande för valberedningen verksamhetsåret 2022/2023.

10.2. Val av valberedningsledamöter
Marcus drar tillbaka sin mot nominering.
Inga nya mot nomineringar sker.

Mötet går till beslut.
Mötet vakantsätter ledamötsposterna för valberedningen verksamhetsåret 2022/2023.
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11. Fastställande av medlemsavgift
Avgiften är idag 100 kr, styrelsen föreslår att behålla avgiften vid 100 kr.
Filip frågar varför den är vald till 100 kr.
Ida svarar att den tidigare varit vald till 100 kr, delvis symboliskt för att medlemmar ska kunna visa
att de tänker vara i labbet samt att utbildningar för medlemmar tar tid för styrelsen.

Andreas N. frågar om Z-sektionen skulle kunna sponsra avgiften.
Är något som skulle kunna undersökas.

Eli undrar om avgiften är något som styrelsen kan besluta och ändra under året.
Med nuvarande stadga krävs det ett årsmöte för att ändra avgiften.

Jonathan lyfter att om man vill erbjuda en lägre avgift till exempel i samband med en evenemang kan
styrelsen eventuell betala del av avgiften.

12. Övriga frågor och diskussion
Fråga kring om föreningen har någon egen lokal eller kan skaffa det ställs.
I dagsläget nyttjar föreningen Chalmers lokaler och har inga egna lokaler.
Frågan har lyfts tidigare och har funnits planer om att föreningen skulle ha tillgång till en container
utanför labbet men den köptes inte in av Chalmers på grund av brist på pengar.
Kan vara intressant att undersöka lokalfrågan under nästa år.




