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Plats: C3 i C-huset

§ 1. Mötet öppnas

Louise öppnar mötet

§ 2. Val av mötesordförande

Louise Roséen nominerades och valdes som ordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare

Jan Issa nominerades och valdes som sekreterare.

§ 4. Val av justerare tillika rösträknare
Malin Lindestreng och Emma Olander valdes till justerare.

§ 5. Justering av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 37 röster

§ 6. Adjungeringar

Amanda Alnehill och Julia Carlsson.

§ 7. Fastställande av dagordning

Louise Roséen gick igenom dagordningen som fastställdes och godkändes.

§ 8. Mötets behöriga utlysanden

Alla fick reda på mötet i tid.

§ 9. Information från styrelsen
Ingen information från styrelsen framfördes.



2015-03-04

§10. Val:
● Revisor

Julia Carlsson kandiderar till posten revisor. Hon kommer kunna vara
tillgänglig vilket har varit ett problem innan.

Julia Carlsson valdes till revisor för verksamhetsåret 2015/2016.

§ 11. Tillsätta arbetsgrupp – Stadgar
Förslag om att förbättra nuvarande stadgarna då de för tillfälligt är oklara.
En arbetsgrupp på 2-3 personer behövs för detta.
Isac Lindström i SVP1, Frida Shultz och Louise Roseén från styrelsen
ställer upp på att göra detta.

§ 12. Fastställande av SAKS och SMs verksamhetsplan för
verksamhetsåret 2015/2016
Verksamhetsplanen för SM gicks igenom av SMs Kassör Gabriel Wåhlberg.
Beslut togs att verksamhetsplanen fastställdes och godkändes.

Verksamhetsplanen för Styrelsen gicks igenom av ordförande Louise
Roseén. Beslut togs att verksamhetsplanen fastställdes och godkändes.

§ 13. Fastställande av SAKS och SMs budget för verksamhetsåret
2015/2016
Framlagd budget för sektionens kommande verksamhetsår gicks igenom
av Timmy Vikholm. Beslut togs att sektionens budget fastställdes och
godkändes.

SM framförde en motion om att föra över hälften av vinstöverskottet till
nästa års SM. Motionen avskrivs då det redan står i stadgarna att de ska
ha phesteriets tillgångar, dock skall lånet betalas tillbaka liksom tidigare
år. SM 15/16 får ansöka om eventuella lån i framtiden.

§ 14. Fastställande av tjänstestruktur för sektionens förtroende
valda
Tjänstestrukturen för sektionen gicks igenom. Beslut fattades att
Tjänstestrukturer fastställdes och godkändes.
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§ 15. Behandla verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsårs styrelse
Louise Roseén gick igenom verksamhetsberättelsen för SAKS 2014/2015.
Revisorn Niklas Hellström har i sitt frånvarande förslagit ansvarigfrihet.

§ 16. Besluta om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs
styrelse
Samtliga i föregående styrelse blev ansvarsbefriade. Föregående styrelse
var inte med på det här beslutet.

§ 17. Behandla verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsårs phesteri och phadderi
Agnes Hedberg redogjorde för SM:s verksamhetsår med eventen hur de
har gått. De var nöjda med året.

§ 18. Besluta om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs
phesteri och phadderi
Alex Högberg föreslår att de ska få ansvarsfrihet.
Samtliga i SM blev ansvarsbefriade. SM var inte med på det här beslutet.

§ 19. Besluta om firmatecknare för verksamhetsåret 2015/2016
Beslut togs att ordförande Louise Roseén(921209-2168) och kassör
Timmy Vikholm(931014-7336) får var för sig teckna firman under
verksamhetsåret.

§ 20. Besluta om fullmakt gällande sektionens konto
Timmy Vikholm och Louise Roseén. Godkändes. Detta gäller sektionens
båda konton PG 36 42 44-4 (tillhörande orgnr: 955511-8620) och PG 119
24 74-3 (tillhörande orgnr: 822002-0955).

§ 21. Besluta om fullmakt gällande phesteriets konto
Phesterichef Peder Larsson Gylling(920331-4050) och kassör Gabriel
Wåhlberg(941013-8474). Godkändes.

§ 22. Besluta om fullmakt gällande SunTrips konto
Gabriel Wåhlberg. Godkändes.

§ 23. Fastställa sektionens medlemsavgift och avgift för
stödmedlemskap för verksamhetsåret 2015/2016
Beslut om att behålla tidigare års medlemsavgifter framfördes och
godkändes.
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§ 24. Behandling av motioner
En motion har kommit in gällande Systerskapet som utskott. Om
motionen går igenom kommer stadgaändringar att göras.
Arbetsgruppen Systerskapets medlemmar framförde sin presentation där
de förklarade bl.a. målet, syftet, vilka värderingar de har, tillgångar, vad
de har gjort hittills, framtidsplaner m.m. samt vad Systerskapet kan
erbjuda och varför utskottet bör godkännas.

Diskussion fördes mellan sektionens medlemmar och systerskapet innan
röstningen genomfördes.

Yrkande av Alex Högberg lämnades in berörande val av kassör för
systerskapet som i motionen vals in av systerskapets ordförande men
detta skall göras av SAKS styrelse. Yrkandet godkändes.

Röstning genomfördes. Justerade röstlängd 36.
Motionen godkändes.

§ 25. Övriga frågor
Arbetsgruppen som skall behandla stadgarna vill kolla igenom dessa tills
nästa möte.

Fråga om de går att insätta ett möte ställdes, vilket går.

§ 26. Nästa möte
Nästa möte utlyses i senare skede men är tänkt att hållas i höst.

§ 26. Mötet avslutas

Mötet avslutas av Louise Roséen.
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Vid protokollet

______________________

[Jan Issa], sekreterare

Justeras

______________________ ______________________

[Louise Roséen], mötesordförande [Emma Olander], justeringsman

______________________

[Malin Lindestreng], justeringsman


