
Protokoll årsmöte SAKS 2011
Sektionen för systemvetenskap och informatik vid Linköpings universitet

Datum: 2011-04-12     kl:18:00

Plats: C3, C-huset, Linköpings universitet.

Närvarande styrelsemedlemmar:

Niklas Holmberg
Erik Karlsson
Karl Eklund
Ann-Sofie Englund
Martin Brate
Ida Bogne
Josefin Johansson-Vaara
Peter Bernhardsson
Edvin Lorentzon

Närvarande sektionsmedlemmar:
Matilda Östlund
Oskar Croona
Magnus Adnerhill
Hanna Hinnersjö
Adam Österlund
Jessica Kvarnström
Mikael Kellotijärvi

§ 1. Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Val av mötesordförande
Sittande (Niklas Holmberg) valdes till mötesordförande.

 
§ 3. Val av mötessekreterare
Sittande (Erik Karlsson) valdes till mötessekreterare.

§ 4. Val av justeringsman
Karl Eklund valdes till justeringsman.

§ 5. Fastställande av dagordning
Dagordningen blev genomgången och inga ändringar tillades.



§ 6. Mötets behöriga utlysanden
Mötet ansågs behörigt utlyst.

§ 7. Information ifrån utskotten
Utbildningsbevakare: 15% av Hans Holmgrens arbetstid skall numera gå åt kompetensutbildning. Efter

ett krismöte om Mehran Noghabais utbildningsmetoder, framgick det att det eventuellt kommer en

ny lärare nästa år från Tyskland. Josefin skall utbilda och informera de nya studenterna som börjar på

programmet nästa termin och vilka rättigheter det har.

Verkställare: Styrelsen har nu fått tillgång till nycklarna som går till sektionsrummet.

SM-chef: SaksMästeriet behöver hjälp med diplomeringsmiddagen. Middagen skall ske i juni. Förra

året var det på S2 som SAKS och Accenture sponsrade. Hjälp utifrån medlemmar önskades. Styrelsen

hjälper till i den mån de kan med diplomeringssittningen.

Kassören: Pengarna från STUFF har kommit in.

Sponsoransvarige: Offert på tröjor och väskor från studenttryck har kommit. Accenture kommer och

har ett event för studenterna på programmet den 4/5.

Arbetsmiljöombud: Erik var på introduktionsmöte förra veckan. Information om bland annat grön

sektion togs upp. Dock finns inget intresse från styrelsen att fortsätta i grön sektion, såvida ingen vill

ta över rollen från Eva som tidigare var anvarig.

Ordförande: Niklas skall på sektmöte nästa vecka.

Informationsansvarige: Saksaren.se är nu uppdaterad med styrelsen namn, telefon och mailadresser.

§ 8. Riktlinjer för kommande verksamhetsår
Sektionen tänker fortsätta med pub-/grillkvällar och den traditionella halloweensittninge. Efter årets

succé med LAN kommer även sektionen anordna ett till under vårterminen 2012. Även ha fler

alkoholfria event som når större massan av studenterna på programmet. Styrelsen kommer fortsätta

samarbetet med STURE. Styrelsen har en önskan om att få handledning i styrelsearbetet av STUFF.

Avslutningsvis kommer sektionen att visa upp sig under Nolle-P och informera om sektionen och vad

styrelsen gör för studenterna på programmet.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 10/11
Beslut togs att den tidigare styrelsen fick ansvarsfrihet via genomröstning

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för SM 10/11
Beslut togs om ge ansvarsfrihet till samtliga i SaksMästeriet förutom kassören Adam Lundgren via

genomröstning. Ordförande Niklas Holmberg får fullmakt att ge ansvarsfrihet till kassören i ett senare

skede.



§ 11. Beslut om firmatecknare verksamhetsåret 11/12
Beslut togs om att firmatecknare för föreningen ska vara ordförande Niklas Holmberg (830219-2938)

och kassör Edvin Lorentzon (890101-2917).

§ 12. Fullmakt för phesteriets plusgirokonto (150 05 09-3)
Beslut togs att ge Martin Brate (910926-2938) fullmakt till phesteriets plusgirokonto.

§ 13. Fullmakt för sektionens plusgirokonto (36 42 44-4)
Beslut togs att ge Edvin Lorentzon (890101-2917) fullmakt till sektionens plusgirokonto.

§ 14. Fullmakt för Sun Trips konto (8480-6, 3 104 395-3)
Beslut togs om att ge Martin Brate (910926-2938) fullmakt till Suntrips konto.

§ 15. Fastställande av medlemsavgift och budget för kommande
verksamhetsår
Medlemsavgiften kommer fortsätta vara 20kr.

Styrelsen räknar med att få in 47 000kr i intäkter och ha 53 500kr i utgifter under kommande

verksamhetsår. Detta på grund av att styrelsen hade tänkt köpa in en buffert med sektionsväskor.

Detta ger ett underskott på 6 500kr.

§ 16. Ändring av stadgar
Beslut togs om att godkänna samtliga ändringar av stadgarna.

§ 17. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 18. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är 20/4 kl 17:15.

§ 19. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

______________________ ______________________

Ordförande Sekreterare

______________________ ______________________

Justeringsman Ort och datum


