
Protokoll	  Årsmöte	  Entreprenörskolans	  Alumniförening	  2012-‐10-‐29	  	  
Grindstugan,	  Uppsala	  	  
	  
§	  1	  Mötets	  öppnande	  	  
Mötet	  öppnades	  av	  Linda	  Svensson	  
§	  2	  Val	  av	  mötesordförande	  	  
Linda	  Svensson	  valdes	  till	  mötesordförande	  	  
§	  3	  Val	  av	  mötessekreterare	  	  
Sandra	  Hamadi	  valdes	  till	  mötessekreterare	  	  
§	  4	  Val	  av	  justeringsperson	  	  
	  David	  Sandlund	  valdes	  till	  justeringsperson	  	  
§	  5	  Godkännande	  av	  mötets	  behörighet	  	  
Närvaro	  över	  10	  pers,	  mötet	  förklarades	  behörigt	  	  
§	  6	  Fastställande	  av	  föredragningslista	  	  
Föredragningslistan	  godkändes	  	  
§	  7	  Redovisning	  av	  verksamhetsberättelse,	  bokslut	  samt	  revisionsberättelse	  för	  
verksamhetsåret	  2011:	  	  
Examensfest	  och	  hemsidan	  skapades	  uppdaterades	  år	  2011.	  	  
Revison	  gjorde	  en	  revisionsberättelse	  
	  §	  8	  Beslut	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  under	  verksamhetsåret	  2011	  	  
Styrelsen	  gavs	  ansvarsfrihet	  efter	  revisorers	  godkännande	  	  



§	  9	  Val	  av	  styrelse	  för	  nästkommande	  verksamhetsår	  	  
Val	  av	  ordförande	  	  
Marcus	  Nystrand	  valdes	  till	  ordf.	  för	  nästa	  verksamhetsår	  	  
Val	  av	  vice	  ordförande	  	  
Sanna	  Sandin	  valdes	  till	  vice	  ordf.	  	  
Val	  av	  5	  ledamöter	  	  
Maria	  Stålkrantz,	  Gustav	  Emilsson,	  Beatrice	  Aulin,	  David	  Sandlund	  samt	  Linda	  Svensson	  
valdes.	  	  
§	  10	  Val	  av	  revisorer	  Kim	  Jörgenfelt	  samt	  Jana	  Zachrisson	  valdes	  till	  revisorer.	  	  
§	  11	  Val	  av	  valberedning	  	  Marcus	  Nystrand	  samt	  Maria	  Stålkrantz	  invaldes	  till	  
valberedningen.	  	  
§	  12	  Propositioner	  
Proposition	  angående	  verksamhetsår	  godkändes	  och	  verksamhetsåret	  justerades	  
omedelbart.	  	  
§	  13	  Inkomna	  motioner	  	  
Inga	  inkomna	  motioner.	  
§	  14	  Övriga	  frågor	  	  
En	  fråga	  om	  att	  byta	  namn	  på	  föreningen	  kom	  upp	  och	  diskuterades.	  	  
§	  15	  Mötets	  avslutande	  	  
Linda	  Svensson	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

________________________	   	   	   _________________________	  
Ort	  &	  Datum	  	  	   	   	   Ort	  &	  Datum	  	  
	  
	  
________________________	   	   	   _________________________	  
David	  Sandlund	  justeringsperson	   	   Sandra	  Hamadi	  mötessekreterare	  	  
	  
	  
	  
_______________________	  
Ort	  &	  Datum	  

	  

_______________________	  
Ordförande	  Linda	  Svensson	  


