
Protokoll SAKS Årsmöte 2017
Datum:  2017-03-27
Kl: 17.15
Plats:  C3 i C-huset

Närvarande:
§ 1. Mötet öppnas

Eric Bergquist öppnade mötet klockan 17.15

§ 2. Val av mötesordförande

Eric Bergquist nominerades och valdes

§ 3. Val av mötessekreterare

Jonas Nilborn nominerades och valdes

§ 4. Val av justerare tillika rösträknare

Karl Lundvall och Michael Alkevik nominerades och valdes

§ 5. Justering av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 38 röster

§ 6. Adjungeringar

Inga adjungeringar

§ 7. Fastställande av dagordning

Eric Bergquist gick igenom dagordningen.
Dagordningen fastställdes och godkändes

§ 8. Mötets behöriga utlysanden

Kallelse till årsmötet utlystes tio arbetsdagar innan mötet tog plats.
Eric Bergquist fann mötet behörigt utlyst.

§ 9. Information från styrelsen
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Ingen revisor kommer att väljas in under årsmötet, ett extrainsatt möte kommer att
behöva genomföras.
Ordförande Eric Bergquist påminde sektionens medlemmar att anmäla sig till SAKS
40-årsjubileum som har sista anmälningsdag den 31 mars 2017.

§10. Val:
• Valberedningens ordförande

Valberedningens ordförande

Josefin Ringensjö nominerades som valberedningens nya ordförande.

Inga motkandideringar.

Josefin Ringensjö valdes som valberedningens nye ordförande för verksamhetsåret
2017/2018 med 32 röster mot 0.

§ 11. Fastställande av SAKS, SMs och Systerskapets verksamhetsplan för
verksamhetsåret 2017/2018

SAKS
Framlagd verksamhetsplan för SAKS verksamhetsår gicks igenom av SAKS
ordförande Eric Bergquist
Beslut togs att SAKS verksamhetsplan fastställdes och godkändes med 38 röster för
och 0 däremot.

Saksmästeriet
Framlagd verksamhetsplan för Saksmästeriets verksamhetsår gicks igenom av
Saksmästeriets chef Adrian Karlén.
Beslut togs att Saksmästeriets verksamhetsplan fastställdes och godkändes med 38
röster för och 0 däremot.

Systerskapet
Framlagd verksamhetsplan för Systerskapets verksamhetsår gicks igenom av
Systerskapets ordförande Emma Liljedahl.
Beslut togs att Systerskapets verksamhetsplan fastställdes och godkändes med 38
röster för och 0 däremot.
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§ 12. Fastställa SAKS, SMs och Systerskapets budget för
verksamhetsåret 2017/2018

SAKS
Framlagd budget för SAKS verksamhetsår gicks igenom av SAKS kassör Rebecca
Holmberg.
Beslut togs att SAKS budget fastställdes och godkändes med 38 röster för och 0
däremot.

Saksmästeriet
Framlagd budget för Saksmästeriets verksamhetsår gicks igenom av Saksmästeriets
kassör Armin Ehrenwall.
Beslut togs att Saksmästeriets budget fastställdes och godkändes med 38 röster för
och 0 däremot.

Systerskapet
Framlagd budget för Systerskapets verksamhetsår gicks igenom av Systerskapets
kassör Ylva Norrby.
Beslut togs att Systerskapets budget fastställdes och godkändes med 38 röster för
och 0 däremot.

§ 13. Behandla verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsårs
styrelse

Verksamhetsberättelsen gicks igenom för SAKS 16/17 av Jakob Krantz.

§ 14. Besluta om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs
styrelse

(Röstlängden justeras till 40)
Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse röstades igenom
med 24 röster för och 0 däremot.
Beslut togs att samtliga i föregående styrelse blev ansvarsbefriade.
SAKS 16/17 var inte med under beslutets omröstning.

§ 15. Behandla verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsårs
saksmästeri



(Röstlängden justeras till 41)
Verksamhetsberättelsen gicks igenom för Saksmästeriet 16/17 av Johan Standéus.

§ 16. Besluta om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs
saksmästeri
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Eric Bergquist föreslog att samtliga förutom Saksmästeriets kassör Rasmus
Wetterhed skulle ansvarsbefrias då Rasmus inte har färdigställt sitt arbete. Beslut om
ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs Saksmästeri förutom Rasmus Wetterhed
röstades igenom med 34 röster för och 1 däremot.

§ 17. Behandla verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsårs
Systerskapet

Systerskapet 16/17 verksamhetsberättelse behandlades av Josefin Ringensjö.

§ 18. Besluta om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs
Systerskapet

Eric Bergquist föreslog att samtliga förutom Systerskapets kassör Lisa Anttila skulle
ansvarsbefrias då Lisa inte har färdigställt sitt arbete.
Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs medlemmar i systerskapet
förutom Lisa Anttila röstades igenom med 33 röster för och 0 däremot.
Systerskapet var inte med under beslutets omröstning.

§ 19. Besluta om firmatecknare för verksamhetsåret 2017/2018

Beslut togs att ordförande Eric Bergquist (931216-3554) och kassör Rebecca
Holmberg (950908-4209) får var och för sig teckna firman under verksamhetsåret.

§ 20. Besluta om fullmakt gällande sektionens konto

Sektionens kassör Rebecca Holmberg (950908-4209) valdes med 28 röster för och 0
däremot och godkändes angående fullmakt gällande sektionens konto. Detta avser
SAKS PG-konto: 119 24 74-3
Tillhörande org.nr: 822002-0955

§ 21. Besluta om fullmakt gällande Saksmästeriets konto

Saksmästeriets kassör Armin Ehrenwall (960509-7634) valdes med 28 röster för och
0 däremot och godkändes angående fullmakt gällande Saksmästeriets konto. Detta



avser Saksmästeriets PG-konto: 150 05 09-3
Tillhörande org.nr: 822002-0955

§ 22. Besluta om fullmakt gällande Systerskapets konto

Systerskapets kassör Ylva Norrby (19930725-0127) valdes med 28 röster för och 0
däremot och godkändes angående fullmakt gällande Systerskapets konto.
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Detta avser Systerskapets konto: 75 36 87-3
Tillhörande org.nr: 822002-0955

§ 23. Besluta om fullmakt gällande SunTrips konto

Armin Ehrenwall (960509-7634) valdes med 28 röster för och 0 däremot och
godkändes.
Detta avser Saksmästeriets suntrip-konto: 8480-6, 3 104 395-3 (BankGiro 5589-1808)
Tillhörande org.nr: 822002-0955

§ 24. Fastställa sektionens medlemsavgift för verksamhetsåret
2017/2018

Beslut om att behålla tidigare års medlemsavgift (0kr) framfördes och godkändes.

§ 25. Behandling av motioner

Saksrummets upprustning
En motion har kommit in gällande upprustning av SAKS-rummet. Diskussion
fördes mellan styrelsen och sektionens medlemmar innan röstningen
genomfördes.
Motionen röstades igenom med 29 röster för och 0 däremot.

Hackestatyns städning
En motion har kommit in gällande en städning av Hackestatyn.
Diskussion fördes mellan styrelsen och sektionens medlemmar innan röstningen
genomfördes.

Motionen röstades igenom med 14 röster för och 12 däremot.

§ 26. Övriga frågor

Inga övriga frågor



§ 27. Nästa möte

Nästa möte sker 10 studiedagar efter utskickad kallelse.

§ 28. Mötet avslutas

Mötesordförande Eric Bergquist förklarade mötet avslutat.
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______________________ ______________________
Ordförande
Eric
Bergquist

Sekreterare
Jonas Nilborn

______________________ ______________________
Justerare
Karl Lundvall
Justerare
Michael Alkevik
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