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§ 1. Mötet öppnas Andreas Jacobson
öppnade mötet 17:21.

§ 2. Val av mötesordförande Andreas
Jacobson nominerades och valdes.

§ 3. Val av mötessekreterare Jens
Korsvold nominerades och valdes.

§ 4. Val av justerare tillika rösträknare Linus Johansson
och Hanna Rasch nominerades och valdes.

§ 5. Justering av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 61
röster.

§ 6. Adjungeringar Mikael Hollander godkändes närvarande
och yttranderätt av medlemmarna



§ 7. Fastställande av dagordning
Andreas Jacobson gick igenom
dagordningen. Dagordningen
fastställdes och godkändes.

§ 8. Mötets behöriga utlysanden Kallelse till årsmötet utlystes
13/3-2019, tio arbetsdagar innan mötet tog plats. Slutgiltig kallelse till
årsmötet utlystes 25/3-2019, två arbetsdagar innan mötet tog plats. Andreas
Jacobson fann mötet behörigt utlyst.
§ 9. Information från styrelsen Inget ansvarsbefriande av SAKS
18/19, Saks Mästeriet 18/19 eller Systerskapet 18/19 pga. byte av
verksamhetsår.

§ 10.Val

Valberedningens ordförande Dillon Haggar nominerades
av valberedningens ordförande. Inga motkandideringar.
Dillon Haggar valdes som valberedningens nye ordförande för
verksamhetsåret 19/20 med majoritetsbeslut.

Val av revisorer: Franc Centeno Norberg (19880715-0696) och Marcus
Ericsson (19890423 2413) nominerades och valdes som
revisorer för verksamhetsåret 19/20

§ 11. Fastställande av SAKS, SMS och Systerskapets verksamhetsplan för
verksamhetsåret 2018/2019

(Röstlängden justeras till 60
röster)

SAKS Framlagd verksamhetsplan för SAKS verksamhetsår



gicks igenom av SAKS ordförande Andreas Jacobson. Beslut togs att
SAKS verksamhetsplan fastställdes och godkändes med majoritetsbeslut.

SM Framlagd verksamhetsplan för Saksmästeriets verksamhetsår gicks
igenom av Saksmästeriets chef Helena Mårtensson. Beslut togs att Saksmästeriets
verksamhetsplan fastställdes och godkändes med majoritetsbeslut.

Systerskapet Framlagd verksamhetsplan för Systerskapets verksamhetsår
gicks igenom av Systerskapets ordförande Ellen Björk. Beslut togs att
Systerskapets verksamhetsplan fastställdes och godkändes med
majoritetsbeslut
$ 12. Fastställande av SAKS, SMS och Systerskapets
budget för verksamhetsåret 2018/2019

SAKS Framlagd budget för SAKS verksamhetsår gicks igenom av
SAKS kassör Jonas Jacobson. Beslut togs att SAKS budget
fastställdes och godkändes med majoritetsbeslut.

SM Framlagd budget för Saksmästeriets verksamhetsår gicks igenom
av Saksmästeriets kassör Albin Jonfeldt. Beslut togs att Saksmästeriets
budget fastställdes och godkändes med majoritetsbeslut.

Systerskapet Framlagd budget för Systerskapets verksamhetsår
gicks igenom av Systerskapets kassör Jessica Södereng. Beslut togs att
Systerskapets budget fastställdes och godkändes med majoritetsbeslut.

§ 13. Behandla verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsårs styrelse Verksamhetsberättelsen för SAKS 18/19 gicks
igenom av Josefin Chenon. Verksamhetsberättelsen gicks till val samt godkändes med
majoritetsbeslut.

§ 14. Behandla om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs
styrelse Kan inte ansvarsbefria än på grund av ändring av



räkenskapsår. Ansvarsbefriande sker vid extrainsatt möte

§ 15. Behandla verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsårs Mästeri
Verksamhetsberättelsen för SM 18/19 gicks igenom av David Mellheden.
Verksamhetsberättelsen gicks till val samt godkändes med majoritet.

§ 16. Behandla om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs
Mästeri Kan inte ansvarsbefria än på grund av ändring av
räkenskapsår. Ansvarsbefriande sker vid extrainsatt möte

§ 17. Behandla verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsårs
Verksamhetsberättelsen för Systerskapet 18/19 gicks igenom av
Katarina Knobel. Verksamhetsberättelsen gicks till val samt godkändes
med majoritet.

§ 18. Behandla om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs
Systerskapet Kan inte ansvarsbefria än på grund av ändring av räkenskapsår.
Ansvarsbefriande

sker vid extrainsatt möte

§ 19. Behandla om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår
valberedningsordförande Beslut om ansvarsfrihet för föregående
verksamhetsårs valberedningsordförande Carl Jönsson röstades
igenom med majoritetsbeslut.

§ 20. Besluta om firmatecknare för verksamhetsåret 2019/2020
Andreas Jacobson nominerade sig själv och Jonas Jacobson som
firmatecknare. Beslut togs att ordförande Andreas Jacobson
(19931109-7811) och kassör Jonas Jacobson (19940315-2516) tecknar
firman var för sig.

§ 21. Besluta om fullmakt gällande sektionens konto Andreas



Jacobson nominerade Sektionens kassör Jonas Jacobson
(19940315-2516) valdes och godkändes med majoritetsbeslut
angående fullmakt gällande sektionens konto. Detta avser SAKS PG-konto:

119 24 74-3 Tillhörande org.nr: 822002-0955

§ 22. Besluta om fullmakt gällande Saks Mästeriets konto Röstning om att
byta benämning i dagordning till "Saksmästeriets konto” från "mästeriets
konto” godkändes och valdes med majoritetsbeslut. Saksmästeriets kassör Albin
Jonfelt (19970816-2574) nominerades. Gicks till val och godkändes med majoritetsbeslut
till fullmakt gällande Saksmästeriets konto. Detta avser Saksmästeriets PG-konto: 83 83
58-0

Tillhörande org.nr:
822002-0955

§ 23. Besluta om fullmakt gällande systerskapets konto Systerskapets
kassör Jessica Södereng (19980327-0363) 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

§ 24. Besluta om fullmakt gällande SunTrips konto Albin Jonfelt
(19970816-2574) valdes och godkändes med majoritetsbeslut angående
fullmakt gällande Saks Mästeriets SunTrip-konto: 8480-6 694 319 816-5, bankgiro
5589-1808

Tillhörande org.nr:
822002-0955

§ 25. Fastställa sektionens medlemsavgift för verksamhetsåret
2018/2019 Beslut om att behålla tidigare års medlemsavgift (Okr)
framfördes och godkändes med majoritetsbeslut.

§ 26. Behandling av



motioner

• SunTrip-låten på
Spotify

En motion har kommit in gällande att publicera SunTrip-låten på Spotify.
Styrelsen framlade ett ändringyrkande vilket innebar att SM 19/20 tar på sig
ansvaret för att se över möjligheterna för att publicera låten. Diskussion
fördes mellan styrelsen och sektionens medlemmar innan röstningen genomfördes.

Ändringsyrkandet gicks till val samt
godkändes.

Ändringsyrkandet röstades igenom med 33 röster för och 7
däremot.

Byte av verksamhetsår och den andra motionen En motion har kommit in gällande att
flytta SAKS verksamhetsår till perioden 1 maj till 30 april följande år för att
SAKS och dess utskott ska ligga under

samma tidsperioder. Motionen vill även ändra SAKS stadga 4.3 Sammanträde till
att årsmötet senast ska hållas 15 dagar efter påbörjat räkenskapsår.
Diskussion fördes mellan styrelsen och sektionens medlemmar innan röstningen
genomfördes. Då detta innebär en stadgeändring av SAKS stadga 3.3
Verksamhetsår samt SAKS stadga 4.3 Sammanträde krävs det två möten där
minst hälften av sektionens medlemmar röstar för förslaget.

Motionen röstades igenom med majoritet. 57 röster för och O röster däremot.

Programmeringsevent En motion har kommit in gällande att ha minst två
programmeringsevent under hösten 2019. Styrelsen framlade ett
motionssvar att avslå motionen då det redan enligt styrelsens
verksamhetsplan ingår studiecirklar där programmeringsevent kommer gå av
stapeln. Diskussion fördes mellan styrelsen och sektionens medlemmar innan
röstning genomfördes.

Motionen röstades igenom med majoritet. 38 röster för och 13 röster



däremot. Detta innebär att SAKS åtar sig att anordna minst två
programmeringsevent samt utöver dessa, även hålla i studiecirklar.

§ 27. Övriga frågor Fråga om hur många röster som kom in
gällande stadgeändringarna. Fråga om vad
Stuffrepresentanten tyckte om våra möten.

§ 28. Nästa möte Nästa möte sker 10 studiedagar
efter utskickad kallelse.
§ 29. Mötet avslutas Mötet förklarades avslutat av Andreas

Jacobson klockan 19:09.
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