Årsmöteprotokoll 2017-03-06
1. Mötets öppnande
15:39 mötet öppnas
2. Val av mötesfunktionärer:
I.
stämmoordförande
Mimmi Weckner godkännes
II.
stämmosekreterare
Sofia Johansson godkännes
III.
två justerare tillika rösträknare
Gustaf Holmer och Hedda Lindwall godkännes
3. Fastställande av röstlängd
Alla närvarande är medlemmar och får rösta. 12 medlemmar är närvarande.
4. Fråga om mötes stadgeenliga utlysande
Förslag på stadgeändringar - närvarande har noterat detta på Facebook och hemsidan,
samtliga känner till ändringarna inför mötet.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkännes av närvarande.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Finns på hemsidan under “dokument”.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
Finns på hemsidan under ”dokument”.
Kick-off för styrelsen och hela SthlmUP är båda under samma flik. Ändra till “Kick-off för
styrelsen samt hela SthlmUP” så att det blir tydligare.
8. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse för den tid revisionen avser.
Alla styrelseposter blir vakanta. Mimmi frågar om alla närvarande godkänner styrelsens
ansvarsfrihet och detta godkännes.
9. Fastställande verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets/räkenskapsåret.
Problematiskt med budget för inspark HT och VT då det inte blir tydligt med räkenskapsåret
(kalenderår).
Förslag att budget lämnas in under halvårsmötena. Förslaget tas beslut om nästa
halvårsmöte.
Vi ändrar till 1000 SEK istället för 500 SEK under utbildningsutskottet “intäkter kåren”.
Vi ändrar hoppet vid 3600 SEK. Vi lägger till “utgifter” under nöjesutskottet. Vi ändrar VT16 till
VT17 och HT16 till HT17.

P-riks intäkter - grundbidraget är förmodligen glömt i dokumentet. Den totala summan blir
således 35 000 SEK, vilket vi ändrar.
Den påökning av budget under P-riks fördelar vi under andra punkter: Utöka budget på
utgifter under interna möten och aktiviteter, 1500 SEK för varje utskott och styrelsen. Resten
i beredskap.
Samtliga närvarande godkänner ändringarna.
10. Val av styrelsen
Mimmi Weckner (ordförande) avgår i och med examen. Josephine Rudolfsson Ahonen
(ordförande för näringsliv) avgår i och med utbytesstudier. Hampus Löwstedt (ordförande för
nöjesutskottet) avgår.
Ordförandeposten: Linnea Hjerpe blir tillvald.
Vice ordförandeposten: Lisa Sindsjö blir tillvald.
Ekonomiansvarig: Joakim Egnér Lin blir tillvald.
Ordförande för Nöjesutskottet: Hanna Christensson blir tillvald.
Ordförande för Näringslivsutskottet: Ingen nominerad. Josephine agerar ställföreträdande
ordförande tills dess att posten är tillsatt vid ett protokollfört styrelsemöte.
Ordförande för Kommunikationsutskottet: Sofia Johansson blir tillvald.
Ordförande för Utbildningsutskottet: Patrik Millestu blir tillvald.
Stämman har varit enig angående samtliga poster.
11. Behandling av propositioner samt motioner
Stadgeändringsförslag.
Förslag nummer 1: Röstas för av samtliga.
Förslag nummer 2 : Röstas emot av samtliga.
Förslag nummer 3 : Röstas för av samtliga.
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande
Mötet avslutas 17:13

Underskrift justerare:

Hedda Lindwall

Gustaf Holmer

