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Närvarande, röstberättigande:
Ordförande
Vice ordförande
Studentombud
Medlemmar

Närvarande, övriga
Mötesordförande

17-10-12

§12-21

Kristoffer Pynnönen
Viktor Winberg
Alexander Persson
Elisabet Holmer
Emelie Melin (anländer i början av punkt 7a)
Hans Duong
Harald Persson
Jonathan Hoffmann
Marta Nilsson
Nils Hellström
Stina Svensson
Tedi Kasembej
Erik Andersson
Susanne Persson

§ 12 1. Mötets öppnande.
Mötet förklaras öppnat.
§ 13 2. Val av ordförande för mötet.
Erik Andersson nomineras till mötesordförande.
Mötet beslutar att:
Godkänna Erik Andersson som mötesordförande.
§ 14 3. Val av två (2) justerare tillika rösträknare för mötet.
Susanne Persson och Viktor Winberg nomineras.
Mötet beslutar att:
Utse Susanne Persson och Viktor Winberg till justerare och tillika rösträknare.

Ordförande
Kristoffer Pynnönen

Sekreterare
Alexander Persson

Justerare
Susanne Persson
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Justerare
Viktor Winberg

§ 15 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Den ursprungliga röstlängden består utav 11 personer men då Emelie Melin anländer vid
punkt 7a så rivs det beslutet upp och ersätts med en reviderad röstlängd bestående av 12
personer.
Mötet beslutar att:
Godkänna den reviderade röstlängden med 12st röstberättigade.
§ 16 5. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat.
Mötet har kallats i tid men det lyfts att en motion om stadgaförändringar inte blivit
inkluderad i kallelsen. Därmed har den inte blivit delgiven medlemmarna i tid.
Mötet beslutar att:
Mötet blivit behörigen sammankallat och ändra i föredragningslistan för att lägga till
motionen om stadgaförändringen.
§ 17 6. Fastställande av föredragningslista.
Då en motion om stadgan inkommit i tid men inte delgetts läggs den till i föredragningslistan
under punkt ”7 b. Stadga”.
Mötet beslutar att:
Godkänna den reviderade föredragningslistan.
§ 18 7. Behandling av inkomna propositioner.
a. Verksamhetsförordningar
i.
Kårstyrelse
Utöver motionen så inkommer ett tilläggsyrkande från Viktor Winberg om att
under rubriken ”Särskilda rutiner för överlämning av presidium” tillägga
följande mening ”Samtliga arvoderade poster har rätt till
överlämningsarvode.”
Mötet beslutar att:
Godkänna motionen med tilläggsyrkandet.
ii.

Ordförande
Kristoffer Pynnönen

Valberedning
Viktor Winberg lämnar in ett yrkande på plats om att ta bort att
valberedningen ska nominera en ekonomisk revisor med suppleant.
Mötet beslutar att:
Godkänna yrkandet.

Sekreterare
Alexander Persson

Justerare
Susanne Persson
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Viktor Winberg lämnar in ett yrkande om att öppna upp för att
valberedningen ska kunna genomföra korta intervjuer under valmötet med
kandidater istället för den ordinarie processen.
Yrkandet är som följer: ”Om detta inte kunnat genomföras så ska man som
minst presentera sig själv på mötet, följt av en kort intervju på plats och öppet
inför mötet från sammankallande i valberedningen.”
Mötet beslutar att:
Godkänna yrkandet.
Viktor Winberg lämnar in ett motyrkande till motionen kring förtydligandet
av nominering och motnomineringsprocessen. Motyrkandet stryker delen om
att de som motnomineras måste blivit nominerade under ordinarie
nomineringstid. Samt minskar tiden för motnomineringar.
Mötet beslutar att:
Godkänna motyrkandet.
Gällande övriga delar av motionen så lämnas inga motyrkanden in.
Mötet bestluar att:
Godkänna övriga förändringar som specificerades i motionen.
b. Stadga
Under genomgången av motionen uppstår en diskussion gällande enskilda punkter i
den. Alexander Persson väljer att dra tillbaka sin motion med hänvisning att då den
inte delgetts medlemmarna så kan mötet inte rösta om dem.
§ 19 8. Fyllnadsval av valberedning
Marta Nilsson nomineras till sammankallande för valberedningen. Harald Persson och
Tedi Kasembej nomineras till ledamöter i valberedningen. Röstningen sker via en öppen
omröstning efter att de nominerade har lämnat rummet.
Mötet beslutar att:
Utse Marta Nilsson till sammankallande för valberedningen och att utse Harald Persson
samt Tedi Kasembej till ledamöter i valberedningen.
§ 20 9. Övriga frågor
Inga övriga frågor lyfts.
§ 21 10. Mötets avslutande
Mötesordförande Erik Andersson förklarar mötet avslutat.

Ordförande
Kristoffer Pynnönen

Sekreterare
Alexander Persson

Justerare
Susanne Persson
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