
Systemvetenskap
Sektionen för systemvetenskap vid Linköpings universitet

Årsmöte för SAKS: 822002-0955

Datum: 2021-05-05
Klockan: 17:15
Plats: Videolänk via Zoom

● Meeting ID: 215 365 8130
● Password: 725100

Närvarande:

§ 1. Mötet öppnas
Philip Rettig öppnade mötet 17:16.

§ 2. Val av mötesordförande
Philip Rettig nominerades och valdes.

§ 3. Val av mötessekreterare
Gustav Gath nominerades och valdes.

§ 4. Val av justerare tillika rösträknare
Alvina Johansson och Carl Bertilsson nominerades och valdes.

§ 5. Justering av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 43.

§ 6. Adjungeringar
Tre stycken adjungeringar.
Förslag om att dessa ska ha närvarande- och yttranderätt.
Förslag godkändes.

§ 7. Fastställande av dagordning
Philip Rettig gick igenom dagordningen.
Dagordningen faställdes och godkändes.

§ 8. Mötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmötet utlysts 23/4-2021 innan mötet tog plats. Slutgiltig kallelse till årsmötet
utlysts 3/5-2021, två läsdagar innan mötet tog plats.



§ 9. Information från styrelsen
Philip Rettig
Första kallelsen skickades ut en dag för sent, det vill säga 9 dagar innan istället för 10.
Förslag om att årsmötet ska vara giltigt.
Förslaget godtagits.

§ 10. Val
Röstad om godkännande till dagordningen

● Valberedningens ordförande
Lukas Lagerfors nomineras av valberedningens ordförande.
Klara Lindblom nomineras  av valberedningens ordförande.
Inga motkandideringar.
Röstning av sektionens medlemmar ska ske för att utse valberedningens ordförande.
Röstningen gav följande resultat: Lukas Lagerfors.
Lukas Lagerfors valdes som valberedningens nye ordförande för verksamhetsåret 21/22
med majoritetsbeslut.

● Revisor
Philip Gladsten nominerades och valdes som revisor för verksamhetsåret 21/22.

§ 11. Fastställande av SAKS, Saksmästeriets och Systerskapets verksamhetsplan för
verksamhetsåret 2021/2022

SAKS
Framlagd verksamhetsplan för SAKS verksamhetsår gick igenom av SAKS ordförande Philip
Rettig.
Beslut togs att SAKS verksamhetsplan fastställdes och godkändes.

SM
Framlagd verksamhetsplan för Saksmästeriets verksamhetsår gick igenom av
Saksmästeriets chef Helena Appelqvist.
Beslut togs att Saksmästeriets verksamhetsplan fastställdes och godkändes.

Systerskapet
Framlagd verksamhetsplan för Systerskapets verksamhetsår gick igenom av Systerskapets
ordförande Alvina Johansson.
Beslut togs att Systerskapets verksamhetsplan fastställdes och godkändes.

§ 12. Fastställande av SAKS, Saksmästeriet och Systerskapets budget för
verksamhetsåret 2021/2022

SAKS
Framlagd budget för SAKS verksamhetsår gick igenom av SAKS kassör Carl-Fredrik
Hugosson.
Beslut togs att SAKS budget fastställdes och godkändes med majoritetsbeslut.



SM
Framlagd budget för Saksmästeriet verksamhetsår gick igenom av Saksmästeriets kassör
John Bill.
Beslut togs att Saksmästeriets budget fastställdes och godkändes med majoritetsbeslut.

Systerskapet
Framlagd budget för Systerskapets verksamhetsår gick igenom av Systerskapets kassör
Tove Rudöfors.
Beslut togs att Systerskapets budget fastställdes och godkändes med majoritetsbeslut.

§ 13. Behandla verksamhetsberättelse för föregående styrelse verksamhetsår
Verksamhetsberättelsen för SAKS 20/21 gick igenom av Fredrik Thorsson.
Verksamhetsberättelsen gick till val samt godkändes med majoritetsbeslut.

§ 14. Behandla om ansvarsfrihet för föregående styrelse verksamhetsår
Revisorn har godkänt bokslut från verksamhetsåret och därmed rekommenderar att styrelse
blir ansvarsbefriade.
Styrelse blir ansvarsbefriande genom majoritetsbeslut.

§ 15. Behandla verksamhetsberättelse för föregående Saksmästeri verksamhetsår
Verksamhetsberättelsen för SM 20/21 gick igenom av Gustav Gath.
Verksamhetsberättelsen gick till val samt godkändes med majoritetsbeslut.

§ 16. Behandla om ansvarsfrihet för föregående Saksmästeri verksamhetsår
Revisorn har godkänt bokslut från verksamhetsåret och därmed rekommenderar att
Saksmästeriet blir ansvarsbefriade.
Saksmästeriet blir ansvarsbefriande genom majoritetsbeslut.

§ 17. Behandla verksamhetsberättelse för föregående Systerskapets verksamhetsår
Verksamhetsberättelsen för Systerskapet 20/21 gick igenom av Anna Isaksson.
Verksamhetsberättelsen gick till val samt godkändes med majoritetsbeslut.

§ 18. Behandla om ansvarsfrihet för föregående Systerskapets verksamhetsår
Revisorn har godkänt bokslut från verksamhetsåret och därmed rekommenderar att
Systerskapet blir ansvarsbefriade.
Systerskapet blir ansvarsbefriande genom majoritetsbeslut.

§ 19. Besluta om firmatecknare för verksamhetsåret 2021/2022
Philip Rettig nominerade sig själv och Carl-Fredrik Hugosson som firmatecknare.
Beslut togs att ordförande Philip Rettig och sektionens kassör Carl-Fredrik Hugosson
tecknar firman var för sig.



§ 20. Besluta om fullmakt gällande sektionens konto
Philip Rettig nominerade Sektionens kassör Carl-Fredrik Hugosson, valdes och godkändes
med majoritetsbeslut 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
Philip Rettig nominerade Saksmästeriets kassör John Bill, valdes och godkändes med
majoritetsbeslut till fullmakt gällande Saksmästeriets konto.

Detta avser Saksmästeriets PG-konto: 83 83 58-0
Tillhörande org.nr: 822002-0955

§ 22. Besluta om fullmakt gällande Systerskapets konto
Systerskapets kassör Tove Rudöfors nominerades, valdes och godkändes med
majoritetsbeslut angående fullmakt gällande Systerskapets konto.

Detta avser Systerskapets konto: SE27 9500 0099 6034 0753 6873
Tillhörande org.nr: 822002-0955

§ 23. Besluta om fullmakt gällande SunTrips konto
John Bill nominerades och godkändes med majoritetsbeslut angående fullmakt gällande
SaksMästeriets SunTrip-konto: 8480-6 694 319 816-5, bankgiro 5589-1808
Tillhörande org.nr: 822002-0955

§ 24. Fastställa sektionens medlemsavgift för verksamhetsåret 2021/2022
Beslut om att behålla tidigare års medlemsavgift (0kr) framfördes och godkändes med
majoritetsbeslut.

§ 25. Behandling av motioner
Albin Jonfelt har lagt till en motion.
Albin Jonfelt anser att valet av revisor inte bör godkännas då Albin anserat att den
nominerade inte besitter tillräckligt med erfarenhet.
Motion föreslås.
Motion godkänns genom majoritetsbeslut.
Valet av revisor godkänns inte under årsmötet utan ska därmed bestämmas under
nästkommande möte.

§ 26. Övriga frågor
Inga övriga frågor framfördes.

§ 27. Nästa möte
Inget datum fastställt. Nästa möte sker 10 läsdagar efter utskickad kallelse.



§ 28. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat av Philip Rettig klockan 18:07

______________________ _________________________
Philip Rettig Gustav Gath
Ordförande Sekreterare

______________________ _________________________
Carl Bertilsson Alvina Johansson
Justerare Justerare


