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ARKTIS PROGRAMFÖRENING 
PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2019-05-15 

 

§1. MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE 

Kallelse skickades ut i tid (08/05-19). 

Mötet öppnas 18:42. Kallelsen godkänns.  

 

§2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH TVÅ(2) 

JUSTERARE 

Andreas Brandow föreslog Albin Gideonsson som 

mötesordförande 

Årsmötet beslutar 

   att välja Albin Gideonsson till mötesordförande. 
 

Manne Hanssen föreslog Manne Hanssen som mötessekreterare 

Årsmötet beslutar 

   att välja Manne Hanssen till mötessekreterare. 
 

Linnea Taipalensuu föreslog Linnea Taipalensuu som 

protokolljusterare 

Årsmötet beslutar 

   att välja Linnea Taipalensuu till protokolljusterare. 
 

Karlo Ravlic föreslog Karlo Ravlic som protokolljusterare 

Årsmötet beslutar  

   att välja Karlo Ravic till protokolljusterare. 
 

§3. NÄRVARANDE  

Albin Gideonsson föreslår årsmötet  

att adjungera in Anders Jonefjäll med närvaro, åsikt 
och förslagsrätt, dock ej rösträtt. 

Årsmötet beslutar 

att adjungera in Anders Jonefjäll med närvaro, åsikt 
och förslagsrätt, dock ej rösträtt. 

 

Medlemmar: Jonas Kull, Victor Vennerström, Ebba Sjöstig, Linnea 

Taipalensuu, Alice Frisk, Samuel Nedergård, Carolina 

Lund 

Styrelse: Jaber Mikari, Amanda Halvarson, Andreas Brandow, 

Manne Hanssen, Rasmus Mikaelsson, Emma Nilsson, Albin 

Gideonssson, Karlo Ravlic  

Adjungerade: Anders Jonefjäll 

 

§4. ÄNDRINGAR I DAGORDNING 
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Victor Vennerström har dragit tillbaka revisionsberättelse 

och ansvarsfrihet då verksamhetsåret 2018 / 2019 inte är 

över. 

Alice Frisk föreslår årsmötet  

   att tidigarelägga punkt 13 till punkt 6. 
Årsmötet beslutar 

   att tidigarelägga punkt 13 till punkt 6. 
 

-18:50 Jaber Mikari anländer. 

 

§5. PUBLICERING PÅ INTERNET 

 

§6. BEHANDLING AV MOTIONER OCH PROPOSITIONER (Tidigare 13) 

Alice Frisk föreslår årsmötet  

att ålägga styrelsen för verksamhetsåret 2019 / 2020 

att anordna en sittning under läsperiod 3. 

Årsmötet beslutar 

att ålägga styrelsen för verksamhetsåret 2019 / 2020 

att anordna en sittning under läsperiod 3. 

 

-19:00 Alice Frisk lämnar. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att godkänna ändringar i stadgar enligt 

bilagesamlingen. 

Årsmötet beslutar 

att godkänna ändringar i stadgarna enligt 

bilagesamlingen. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att godkänna ny reglementessamling enligt 

bilagesamlingen. 

Årsmötet beslutar 

att godkänna den nya reglementessamlingen i enlighet 

med bilagesamlingen. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att godkänna nytt Mål- och Visionsdokument enligt 

bilagesamlingen. 

Årsmötet beslutar 

att godkänna det nya Mål- och Visionsdokumentet i 

enlighet med bilagesamlingen. 

 

-Manne Hanssen vill att protokollet visar att han motsätter 

sig ändringar i Stadgar, antagande mål och visions dokument 

samt antagande Reglementesamling. 

 

-19:09 Amanda Halvarsson anländer. 

 

§7. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 

Styrelsen föreslår årsmötet 
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att fastslå verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019 

/ 2020. 

att fastslå budgeten för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

-19:15 Victor Vennerström yrkar på kaffepaus, finner bifall. 

-19:18 Mötet återupptas. 

 

Manne Hanssen föreslår årsmötet 

att ålägga styrelsen för verksamhetsåret 2019 / 2020 

att presentera en reviderad budget för verksamhetsåret 

2019 / 2020 på extrainsatt årsmöte under september 

månad. 

 

Anders Jonefjäll föreslår årsmötet 

att ålägga styrelsen för verksamhetsåret 2019 / 2020 

att presentera en reviderad budget för verksamhetsåret 

2019 / 2020 på extrainsatt årsmöte under september 

månad. 

 

-Punkt (7) ställs mot motyrkandet, finner bifall 

-Motyrkande ställs mot avslag, motyrkandet finner bifall 

-Manne Hanssen drar tillbaka sitt motyrkande 

 

Årsmötet beslutar 

att fastslå verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019 

/ 2020. 

att ålägga styrelsen för verksamhetsåret 2018 / 2019 

att presentera en reviderad budget för verksamhetsåret 

2019 / 2020 på extrainsatt årsmöte under september 

månad. 

 

§8. VAL AV ORDFÖRANDE PÅ ETT (1) ÅR 

Valberedningen föreslår årsmötet 

att återremittera valet av ordförande till styrelsen 

för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

Mötet beslutar 

att återremittera valet av ordförande till styrelsen 

för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

§9. VAL AV EKONOMIANSVARIG PÅ ETT (1) ÅR 

Valberedningen föreslår årsmötet  

att återremittera valet av ekonomiansvarig till 

styrelsen för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

Victor Vennerström föreslår årsmötet 

att välja Victor Vennerström till ekonomiansvarig till 
styrelsen för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

Årsmötet beslutar 

att välja Victor Vennerström till ekonomiansvarig till 
styrelsen för verksamhetsåret 2019 / 2020. 
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-Victor Vennerström anmäler jäv för alla resterande val. 

 

§10. VAL AV SJU (7) STYRELSELEDAMÖTER PÅ ETT (1) ÅR. 

§a. Val av vice ordförande 

Samuel läser första året Arkitektur och har redan varit engagerad 

i föreningens PR-utskott. Samuel är en lugn kille som inte är rädd 

för att uttrycka sin åsikt och har många goda idéer på 

förbättringar. Han har även uttryckt ett intresse om att 

långsiktigt stärka kontakten med föreningens medlemmar. 

 

Valberedningen föreslår årsmötet 

att välja Samuel Nedergård Bergsten till vice 

ordförande för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

Årsmötet beslutar 

att välja Samuel Nedergård Bergsten till vice 

ordförande för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

§b. Val av informationsansvarig 

Soheil läser andra året Arkitektur och är en social person som är 

öppen för nya utmaningar. Utöver skolan har han ett extrajobb som 

visar att han klarar att planera sitt arbete så det finns tid för 

annat. Soheil är också intresserad av både grafisk design och 

fotografering. 

 

Valberedningen föreslår årsmötet 

att välja Soheil Barati till 

informationsansvarig till styrelsen för 

verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att återemittera val av informationsansvarig 

till styrelsen för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

Årsmötet beslutar 

att återemittera val av informationsansvarig 

till styrelsen för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

§c. Val av Evenemangsansvarig 

Linnea läser andra året Arkitektur och har tidigare varit 

engagerad i föreningens event-utskott. Linnea är en lugn person 

som gillar ordning och reda, utöver det vill hon öka det 

studentikosa intresset hos  

 

Valberedningen föreslår årsmötet 

att välja Linnea Taipalensuu till eventansvarig 

för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

Årsmötet beslutar 

att välja Linnea Taipalensuu till eventansvarig 

för verksamhetsåret 2019 / 2020. 
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§d. Val av Arbetsmarknadsansvarig 

Valberedningen föreslår årsmötet  

att återremittera valet av 

arbetsmarknadsansvarig till styrelsen för 

verksamhetsåret 2019 / 2020. 

Årsmötet beslutar 

att återremittera valet av 

arbetsmarknadsansvarig till styrelsen för 

verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

§e. Val av Utbildningsansvarig 

Carolina läser första året Arkitektur och är en driven person som 

vill arbeta för utbildningarnas bästa. Hon verkar ha en bra 

arbetsvilja och vara motiverad för att arbeta med både 

utbildningsfrågor samt att försöka möjliggöra mindre kurser inom 

viktiga datorprogram. 

 

Valberedningen föreslår årsmötet 

att välja Carolina Lund till utbildningsansvarig 

för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

Årsmötet beslutar 

att välja Carolina Lund till utbildningsansvarig 

för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

§f. Val av två (2) ledamöter med ospecificerat ansvar 

Valberedningen föreslår årsmötet 

att återremittera valet av två (2) ledamöter med 

ospecificerat ansvar till styrelsen för 

verksamhetsåret 2019 / 2020. 

Årsmötet beslutar 

att återremittera valet av två (2) ledamöter med 

ospecificerat ansvar till styrelsen för 

verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

-21:27 Anders Jonefjäll, Rasmus Mikaelsson och Jaber Mikari 

lämnar mötet 

-21:39 Rasmus återansluter till mötet. 

 

§11. VAL AV EN (1) TILL TVÅ (2) REVISORER 

Valberedningen föreslår årsmötet 

att återremittera valet av revisorer till styrelsen 

för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

Årsmötet beslutar 

att återremittera valet av revisorer till styrelsen 

för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

 

§12. VAL AV VALBEREDNING 

Valberedningen föreslår årsmötet 

att återremittera valet av valberedning till styrelsen 
för verksamhetsåret 2019 / 2020. 

Årsmötet beslutar 
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att återremittera valet av valberedning till styrelsen 
för verksamhetsåret 2019 / 2020. 
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§13. DISKUSSION 

Victor Vennerström vill diskutera 
Föreningens verksamhet ; hur vill medlemmarna, styrelsen 
och utskotten att förening ska utvecklas? 
 

-22:00 Manne Hanssen yrkar för kaffepause 
-22:03 Mötet återupptas. 
-22:10 Ebba Sjöstig lämnar. 

 
 

§14. MÖTETS AVSLUTANDE 
Mötet avslutas: 22:21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 mötesordförande 

  
 

 mötessekreterare 

 
 
 
 
 

 
 protokolljusterare 

  
 
 
 
 

 
 protokolljusterare 
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