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Mötesprotokoll 

§1. Mötet öppnades 

§2. Val av mötesordförande 

Hannah Lundström valdes till ordförande. 

§3. Val av mötessekreterare 

Sofia Löfstrand valdes till sekreterare. 

§4. Val av justeringspersoner 

Andreas Westerberg och Elsa Härdelin valdes till justerare. 

§5. Godkännande av mötets behörighet 

Mötets behörighet godkändes då kallelsen skickades ut den 29 augusti, vilket 

är fyra veckor innan Årsmötet, såsom det står i stadgarna. 

§6. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar. 

§7. Styrelsen redovisar verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 

Se detaljerad Verksamhetsberättelse i dokumentet ”Verksamhetsberättelse 

2013/2014” 

§8. Ekonomiskt ansvarig redovisar bokslut för föregående verksamhetsår 

Utgående kassa 2014-09-26: 34 689 kr 

Ingående kassa: 30 904 kr 

Spons på 25 000 kr + 10 000 kr 

Målet var att gå +-0 på alla event. 

§9. Revisionsberättelse redovisas för föregående verksamhetsår 

Linda Svensson läser upp revisionsberättelsen, se dokumentet 

”Revisionsberättelse för Entreprenörskolans alumnförening 2013” 

§10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2013/2014 

Det beslutades om ansvarsfrihet för nuvarande styrelse. 

§11. Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår 

a. Val av ordförande 

Valberedningen föreslår Robert Högström(19880123-0411). 

Valberedningens förslag godkändes. 

b. Val av vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig 

Valberedningen föreslår Per Wester (19870217-8073). 
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Valberedningens förslag godkändes. 

c. Val av ledamöter 

Valberedningen föreslår  

Sekreterare: Andreas Westerberg 

IT ansvarig: Christian Jansson 

Alumn ansvarig: Camilla Abrahamsson 

Marknadsföringsansvarig: Philip Dubois 

Företagsansvariga: Christine Fransson, Sandra Hellsten 

Eventansvariga: Josefin Elvmarker, Sandra Eklund. 

Valberedningens förslag godkändes. 

§12. Val av revisorer 

Ida Hansson tillsammans med Nikolaj Karlsson och Daniel Adersteg valdes 

till revisorer. 

§13. Val av valberedning 

Elsa Härdelin och David Schultz valdes till valberedning. 

§14. Propositioner 

a. Ändring av stadgarna 

- Det har funnits ett beslut om att ändra räkenskapsåret med start 1 

Okt.  

Beslutet godkändes. 

- Det finns ett beslut från styrelsen att ändra stadgarna så att även 

studenter på entreprenörskolan ska vara medlemmar i föreningen. 

Beslutet godkändes. 

§15. Inkomna motioner 

Det finns inte några inkomna motioner. 

§16. Övriga frågor 

Hanna Ekelius, Ida Hansson och Sofia Löfstrand valdes som rådgivare till nya 

styrelsen. 

§17. Mötets avslutades 

 

 

 

 



Entreprenörskolans alumnförening 
Datum: 2014-09-26   
 
 
 
 
Hannah Lundström Sofia Löfstrand                       Andreas Westerberg 
Ordförande Sekreterare Justerare 
     
  
 
  Elsa Härdelin 
  Justerare 
 


