
Mötesprotokoll	  årsstämman:	  
	  
Datum:	  10/10	  2013	  
	  
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas. 
 
 
§ 2 Val av mötesordförande  
Markus väljs till mötesordförande. 
 
 
§ 3 Val av mötessekreterare 
Marie väljs till mötessekreterare. 
 
 
§ 4 Val av justeringsperson  
Armin Selimanovic väljs till justeringsperson. 
 
 
§ 5 Godkännande av mötets behörighet  
Mötets behörighet godkänns. 
 
 
§ 6 Fastställande av föredragningslista 
Den förberedda föredragningslistan godkänns. 
 
 
§ 7 Redovisning av verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse och 
revision. 
Styrelsen redovisar sin årsberättelse: 
 
5-‐årsmål:	  
	  

• Med	  hjälp	  av	  PR	  för	  få	  minst	  200	  sökande	  till	  programmet	  
• Ökad	  alumnaktivitet;	  80	  %	  av	  alla	  alumner	  ska	  någon	  gång	  under	  året	  

vara	  med	  under	  en	  aktivitet	  
• Ekonomi:	  stående	  kassa	  av	  50	  000	  kr	  

 
Under	  året	  har	  styrelsen	  ordnat	  följande	  aktiviteter:	  

• Team-‐building	  
• 3	  case-‐	  kvällar	  
• examensfest	  
• DVÅS	  
• Examensfest	  
• Julfest	  

	  



För	  alumnerna	  har	  vi	  gjort	  en	  alumnlista,	  bra	  för	  inbjudningar	  m.m.	  samt	  letat	  
upp	  nyckelpersoner	  från	  varje	  årskurs	  som	  står	  för	  kontakt	  med	  varje	  klass.	  
	  
Årlig	  sponsring	  av	  Anders	  Wall.	  
	  
Lokalhyra	  har	  gått	  ned	  då	  vi	  utnyttjar	  nätverkets	  lokaler. 
	  
Interna	  revisorer	  (Jana	  Zachrisson	  och	  Kim	  Jörgenfelt)	  
Sedan	  förra	  året	  har	  vi	  gått	  plus	  11000	  kr,	  vilket	  är	  betydligt	  mer	  än	  året	  innan.	  
På	  kontot	  finns	  nu	  32	  000	  kr.	  
 
 
§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen under det förlupna verksamhetsåret 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
 
§ 9 Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår 
 
Valberedningen föreslår följande personer till kommande styrelse: 
  

Hannah Lundström till ordförande 
 Tobias Nordahl till vice ordförande, tillika ekonomiskt ansvarig 
 Alisa Carajic till sekreterare 
 
 Som ledamöter:  
 

Per Wiberg till IT-ansvarig 
Mammar Rahmani som Alumnansvarig 
Ida Hansson till Marknadsföringsansvarig 
Oscar Windahl till Sponsoransvarig 
Hanna Ekelius till Företagskontakt 
Linda Naheln till Eventansvarig 

 
Sara Lycke till Eventgrupp 
Sofia Löfstrand till Sponsorgrupp 
Alisia Cabrajic till Alumngrupp 

 
Valberedningens	  förslag	  godkännes. 
 
§ 10 Val av revisorer  
Axel	  Wahlund	  
Armin	  Selimanovic	  
 
§ 11 Val av valberedning  
Patrik	  Karlsson	  
Axel	  Sernholm	  
 
 



§ 12 Propositioner 
Ändra räkenskapsåret från kalenderår till brutet,	  för	  att	  underlätta	  arbetet.	  
Räkneåret	  beslutas	  att	  starta	  i	  oktober	  hädanefter.	  
 
 
§ 13 Inkomna motioner 
Inga inkomna motioner 

 
 

§ 14 Övriga frågor 
I	  egenskap	  av	  revisor	  undrar	  Axel	  Wahlund	  vilka	  följder	  det	  blir	  av	  att	  
räkenskapsåret	  ändras	  till	  oktober	  för	  nästkommande	  styrelseskifte.	  	  
Blir	  det	  några	  ändringar	  i	  stadgarna	  pga	  denna	  förändring?	  –Tobias	  Nordahl.	  
Ja	  det	  blir	  det.	  
 
 
§ 15 Mötets avslutande 
Mötet	  avslutas.	  
	  
	  
	  
	  


