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ARKTIS PROGRAMFÖRENING 
PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2020-12-15 

 

§1. MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE 

Mötet öppnas:18.32 

 

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

JUSTERARE 

 

§3. ADJUNGERINGAR 
 

§4. MÖTETS BEHÖRIGHET 

Kallelse skickades ut i tid (2020-12-01) 

Mötet finnes behörigt 
 

§5. PUBLICERING PÅ INTERNET 

Protokollet kommer att publiceras på internet och i mening 

med GDPR informerades detta, samt att medlemmar som inte vill 

ha sitt namn på internet ombads att ta kontakt med 

mötesordförande eller sekreterare. 
 

§6. NÄRVARANDE  

 

§7. ÄNDRINGAR I DAGORDNINGEN 

Tillägg av punkt 11, förslag till projektgrupper. 

 

§8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Dagordning fastställd 
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en del av Geosektionen Bankgiro: 209-2401 

Luleå tekniska universitet Org.nr: 802441-0923 

ordförande: Ludvig Lundin sekreterare: Elin Modig 

justerare: Fanny Erstam justerare: William Ekström 

Medlemmar:  Karl Svensson, Samuel Bergsten 

Styrelse: Wilma Karlsson, Stina Röken, Ludvig Lundin, William 

Ekström, Oskar Lönn, Elin Modig, Moa Håkansson, 

Fanny Erstam, Jacob Gärdfors (anländer 18.44) 
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§9. RAPPORTERING GEOSEKTIONEN 

Sedan det extrainsatta årsmötet 2020-09-30 har 

geosektionens möten övergått till det digitala. 

Sektionsmöte 2 har hållits. 

 

- 18.44 Jacob Gärdfors anländer.  

 

§10. BEHANDLING AV MOTIONER OCH PROPOSITIONER 

 
§11. FÖRSLAG TILL STUDIEGRUPPER 

Se bilaga 1. 

 

§12. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 2019/2020 

 

Samuel Bergsten, Jacob Gärdfors och Wilma Karlsson anmäler 

jäv i besluten.  

 

§a. Styrelsen föreslår årsmötet  

att godkänna verksamhetsberättelsen för 
verksamhetsåret 2019/2020 enligt bilaga 2. 

 

Årsmötet beslutar 

att godkänna verksamhetsberättelsen för  

                verksamhetsåret 2019/2020 enligt bilaga 2. 

 

§b. Styrelsen föreslår årsmötet  

att fastställa resultat- och balansräkning för 
verksamhetsåret 2019/2020 enligt bilaga 3. 

 

Årsmötet beslutar 

att fastställa resultat- och balansräkning för 
verksamhetsåret 2019/2020 enligt bilaga 3. 

 

 

§c. Styrelsen föreslår årsmötet  

att bevilja ansvarsfrihet för Arktis 
programförenings styrelse och dess utskott för 

verksamhetsåret 2019/2020. 

 

Årsmötet beslutar 

att bevilja ansvarsfrihet för Arktis 
programförenings styrelse och dess utskott för 

verksamhetsåret 2019/2020. 
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§d. Styrelsen föreslår årsmötet  

att låta -16 592,47 kr föras över i ny räkning. 
 

- Vidare till diskussion. 

 

- Går vidare till beslut. 

 

Årsmötet beslutar 

att låta -16 592,47 kr föras över i ny räkning. 
 

 

§13. VAL AV LEDAMÖTER TILL VALBEREDNING 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att återremittera valet av ledamöter till 
valberedning till styrelsen för verksamhetsåret 

för 2020/2021. 

 

- Vidare till diskussion. 

 

- Vidare till beslut. 

 

           Årsmötet beslutar 

att återremittera valet av ledamöter till 
valberedning till styrelsen för verksamhetsåret 

för 2020/2021. 

 

 

§14. VAL AV (2) REVISORER  

Styrelsen föreslår årsmötet  

att återremittera valet av revisor 1 till Årsmöte 
2. 

 

-  Vidare till diskussion. 

 

-  Vidare till beslut.  

 

Årsmötet beslutar 

att återremittera valet av revisor 1 till Årsmöte 
2. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att återremittera valet av revisor 2 till Årsmöte 
2. 

Årsmötet beslutar 

att återremittera valet av revisor 2 till Årsmöte 
2. 

 

 

 

 

Arktis Programförening arktis@geosektionen.se 

en del av Geosektionen Bankgiro: 209-2401 

Luleå tekniska universitet Org.nr: 802441-0923 

mailto:ordf.arktis@geosektionen.se


 

Dokumentdatum: 2020-12-15 

Utskriftsdatum:  2020-12-18 

4[4] 
 

 

 

 

§15. DISKUSSION 

Diskussion punkt 12: 
- Anledningen till att föreningen låg på -16 592,47 

kronor i slutet av förra verksamhetsåret beror på 

att pengar från verksamhetsbidraget ej hade kommit.  

 

Diskussion punkt 13: 

- På nästa årsmöte kommer förmodligen en ny styrelse 

röstas in. Så valet av valberedningen läggs på 

styrelsen istället för på ett nytt årsmöte. 

 

Diskussion punkt 14: 

- Val av revisor kommer återremitteras till årsmöte 2 

och inte till ett nästkommande årsmöte. 
 

§16. MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutas: 18.56 
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