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Närvarande, röstberättigande:
Ordförande
Vice ordförande
Studentombud
Övriga

Närvarande, övriga

§1-12

Kristoffer Pynnönen
Viktor Winberg
Alexander Persson
Elisabet Holmer
Emelie Melin
Fredrik Karén
Hanna Pettersson
Hans Duong
Harald Persson
Jaimy Beijer
Jette Stroschnider
Jonathan Hoffmann
Kajsa Loman
Marta Nilsson
Martina Larsson
Mette Borvén
My Andersson
Sofie Hallgren
Stina Svensson
Victor Ingvarsson
Tedi Kasembej
Susanne Persson
Magnus Therén

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Kristoffer Pynnönen förklarar mötet öppnat.
§ 2 Val av mötesordförande
Magnus Therén nomineras till mötesordförande.
Mötet beslutade att:
Utse Magnus Therén som mötesordförande.
Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Ordförande

Harald Persson
Justerare
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Marta Nilsson
Justerare

§ 3 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Marta Nilsson och Harald Persson nomineras till justerar och tillika rösträknare.
Mötet beslutar att:
Utse Marta Nilsson till justerare och tillika rösträknare.
Utse Harald Persson till justerare och tillika rösträknare.
§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden utgörs av sammanlagt 21 personer. Dessa är följande:
- Alexander Persson
- Kristoffer Pynnönen
- Elisabet Holmer
- Marta Nilsson
- Emelie Melin
- Martina Larsson
- Fredrik Karén
- Mette Borvén
- Hanna Pettersson
- My Andersson
- Hans Duong
- Sofie Hallgren
- Harald Persson
- Stina Svensson
- Jaimy Beijer
- Victor Ingvarsson
- Jette Stroschnider
- Viktor Winberg
- Jonathan Hoffmann
- Tedi Kasembej
- Kajsa Loman
Mötet beslutar att:
Godkänna röstlängden.
§ 5 Fastställande av föredragningslista
Inga invändningar mot föredragningslistan lyfts.
Mötet beslutar att:
Godkänna föredragningslistan.
§ 6 Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
Inga invändningar lyfts.
Mötet bestluar att:
Mötet blivit behörigen sammankallat.
§ 7 Fastställande av antal ledamöter i Kårstyrelsen
Viktor Winberg föreslår att antalet ledamöter skall begränsas till 10. Alexander Persson
föreslår att antalet ledamöter ska begränsas till 15 personer.
Mötet bestluar att:
Begränsa styrelsens ledamöter till 15. Valmötet skall i första hand välja 10 ledamöter och
2 suppleanter men kan välja upp till 15 ledamöter. Skulle inte 15 ledamöter kunna väljas
på valmötet ges styrelsen mandat att fyllnadsvälja resterande poster.
Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Ordförande

Harald Persson
Justerare
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Marta Nilsson
Justerare

§ 8 Val av Kårstyrelse
• Val av presidiet
Valberedningen har nominerat Kristoffer Pynnönen till ordförande till
verksamhetsåret 2018. Viktor Winberg har motnominerat sig till denna post.
Valberedningen har nominerat Viktor Winberg till vice ordförande för
verksamhetsåret 2018. Kristoffer Pynnönen har motnominerat sig till denna post.
En kort intervju hålls utav valberedning med båda motnominerade kring deras
lämplighet till de posterna.
Mötet beslutar att:
Utse Viktor Winberg till ordförande och att utse Kristoffer Pynnönen till vice
ordförande för verksamhetsåret 2018.
•

Val av fastställt antal ledamöter
Alexander Persson föreslås av valberedningen som studentombud för
verksamhetsåret 2018. Jonathan Hoffmann har motnominerat sig till denna post.
En kort intervju görs av valberedningen med Jonathan Hoffmann gällande dennas
lämplighet till studentombudsposten.
Mötet beslutar att:
Utse Jonathan Hoffmann till studentombud för verksamhetsåret 2018.
Hans Duong föreslås av valberedningen att utses till den fjärde arvoderade.
Mötet bestluar att:
Utse Hans Duong som den fjärde arvoderade för verksamhetsåret 2018.
Övriga ledamöter som nominerats av valberedningen är Elisabet Holmer, Emelie
Melin, John Daley och Victor Ingvarsson. Motnomineringarna som inkommit är från
Fredrik Karén, Kimberly Klarin och Stina Svensson. Innan mötet har John Daley
meddelat att han drar tillbaka sin nominering.
Då antalet platser i styrelsen är fler än antalet nomineringar så yrkar mötesordförande
Magnus Therén att dessa inte ställs mot varandra utan att alla ges möjligheten att
väljas in i styrelsen.
Röstningen sker genom att alla nominerade och motnominerades namn skrivs på en
valsedel. Därefter skrivs ett Ja eller Nej efter varje namn. 11 Ja krävs för att bli invald
till styrelsen.
Mötet beslutar att:
Utse Elisabet Holmer, Emelie Melin, Fredrik Karén, Stina Svensson och Victor
Ingvarsson till ledamöter i Kristianstad Studentkårs styrelse för verksamhetsåret 2018.

Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Ordförande

Harald Persson
Justerare
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Marta Nilsson
Justerare

•

Val av fastställt antal suppleanter
Mötet beslutar att:
Ge styrelsen mandat att fyllnadsvälja dessa.

§ 9 Val av ständig sekreterare
Viktor Winberg yrkar på att: ”delegera detta till AU för att de ska välja detta inför varje
möte istället.”. Detta då det finns ett problem med att ha en ständig sekreterare utifall att
denna skulle vara frånvarande vid ett möte.
Mötet beslutar att:
Inte välja en ständig sekreterare utan godkänna yrkandet.
§ 10
Val av kassör
Susanne Persson nomineras.
Mötet beslutar att:
Utse Susanne Persson till kassör för verksamhetsåret 2018.
§ 11
Val av två (2) verksamhetsrevisorer
Valberedningen har inte tagit fram nomineringar till verksamhetsrevisorer.
Viktor Winberg yrkar på att inga väljs då stadgan enbart uppmanar att dessa ska väljas.
Mötet beslutar att:
Godkänna Viktor Winbergs yrkande.
Alexander Persson reserverar sig mot detta beslut.
Förtydligande av reservation:
Jag reserverar mig mot valmötets beslut att inte välja någon verksamhetsrevisor.
Detta då valmötet enligt stadgan bör välja verksamhetsrevisorer. Men oavsett om det
enligt stadgan är valbart eller ej att välja dem så anser jag detta vara ett otroligt oansvarig
beslut. Det faktum att yrkandet kommer ifrån en person i nuvarande presidium och som
därtill kommer sitta i nästkommande presidium finner jag gör situationen ännu mer
allvarlig. Verksamhetsrevisorerna finns där för att se till att styrelsen följer lagen och de
styrdokument som finns för vår kår. Därtill ska de till- eller avstyrka styrelsens
ansvarsfrihet vid årsmötet. Att således inte välja någon till denna post anser jag allvarligt
skadar trovärdigheten för Kristianstad Studentkår som organisation och representant för
Högskolans Kristianstads studenter.
§ 12
Mötets avslutande
Magnus Therén förklarar mötet avslutat.

Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Ordförande

Harald Persson
Justerare
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Marta Nilsson
Justerare

