PELIKAN
Höstmöte
Sammanträdesdatum: 1/11-21
Tid: 15:00
Plats: 1B309
Närvarande styrelsemedlemmar: Malin Almström, Emma
Björndahl, Märta Hägg Wass, Lina Granåstedt, Elina Astemo,
Linnea Alpsten, Natalie Nibelius
Protokoll
1 § Mötets öppnande

15:03

2 § Fastställande av dagordning

Dagordningen faställdes av mötesordförande

3 § Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställdes till 34 st

4 § Mötets beslutsmässighet

Vi är tillräckligt många medlemmar på plats
som har rösträtt för att vi ska kunna fatta
några beslut, 34 st medlemmar.

5 § Val av mötesordförande och
mötessekreterare

Årsmötet godkänner Emma Björndahl som
mötesordförande och Malin Almström är
mötessekreterare

6 § Val av två justerare tillika
rösträknare
7 § Ev. adjungeringar

Årsmötet godkänner Märta Hägg Wass och
Natalie Nibelius som valda som justerare och
tillika rösträknare
Inga adjungeringar

8 § Godkännande av utlysning av
årsmöte

Den 6 oktober ordinarie utlystes Pelikans
höstmöte genom inlägg på våra sociala medier

9 § Val av styrelseposter
● Vice ordförande

● Sekreterare
● Idrottsansvarig
● Sexmästare

● Utbildningsansvarig

Valberedningen nominerar Adam Björk till
posten som vice ordförande. Årsmötet
beslutar att godkänna Adam Björk som vice
ordförande
Valberedningen nominerar Erik Helm till
posten som sekreterare. Årsmötet beslutar att
godkänna Erik Helm som sekreterare
Valberedningen nominerar Niklas Berg till
posten som idrottsansvarig. Årsmötet beslutar
att godkänna Niklas Berg som idrottsansvarig.
Valberedningen nominerar Angelica
Davidsson till posten som sexmästare.
Årsmötet belsutar att godkänna Angelica
Davidsson som sexmästare
Valberedningen nominerar Emma Svensmo
till posten som utbildningsansvarig. Årsmötet
beslutar att godkänna Emma Svensmo som

● Marknadsföringsansvarig

utbildningsansvarig
Valberedningen nominerar Ebba Tibell till
posten som marknadsföringsansvarig.
Årsmötet belsutar att godkänna Ebba Tibell
som marknadsföringsansvarig

10 § Val av övriga poster
● Projektledare till KPD 2022

Valberedningen nominerar Ebba Tibell, Emma
Svensmo och Emma Fröberg till projektledare
till KPD 2022. Årsmötet beslutar att godkänna
Ebba Tibell, Emma Svensmo och Emma
Fröberg som projektledare.

Information från styrelsen
11 § Ekonomisk rapport

Ekonomiansvarig Elina Astemo berättar att
Pelikan har en god ekonomi, pga pandemin
har utgifterna varit få. Det finns en hel del
pengar att lägga på roliga saker tillsammans
med våra medlemmar nu när restriktionerna
lättar.
Pelikans huvudkonto
-

Utgifter: inköp av högtalare samt
material till evenmang som har
genomförts
Förväntade intäkter:
verksamhetsbidrag från P-riks samt
från sponsorer

KPD konto
12 § Verksamhetsberättelse

Utgifter: inga utgifter, som en följd av
pandemin har KPD inte anordnas
sedan våren 2019
Förväntade inkomster: från utställare

Ordförande Emma Björndahl berättar att
pandemin har satt stopp för mycket och
största utmaningen har varit att hitta lösningar
för de evenemang som annars brukar ske på
plats. Styrelsen har gjort ett bra arbete med att
kunna lösa mässor och tävlingar digitalt samt
evenemang för våra medlemmar på ett corona
säkert sätt. Utlämning av ettornas
föreningsbyxor gick att genomföra smidigt,
trots begränsning av antalet besökare i skolan.
I slutet av VT21 fick Pelikan till ett uppskattat
Pelikan-häng på Gubbholmen, detta efter att
restriktionerna äntligen höjdes till att man fick
vistas 100 personer utomhus. HT21 inleddes

med en hejdundrandes inspark som kunde
arrangeras på ett nästintill fullskaligt vis då
många av tidigare restriktioner var borta.
Under hösten tillsattes ett utskott för Pelikans
vanligtvis årliga Åre-resa och kommer tack
vare detta gå av stapeln i början av 2022. I
oktober kunde en mycket uppskattad
finsittning genomföras helt utan restriktioner
och styrelse- och årsmöten återgick till att ske
på plats. From 8 november sker även alla
föreläsningar och seminarier återigen på plats
på universitetet. Året har sammanfattningsvis
varit utmanande när det kommer till att
genomföra evenemang för Pelikans
medlemmar men nu när nästan alla
restriktioner är borta ser vi fram emot att
planera massa roligt tillsammans.
13 § Fastställande av medlemsavgift

Årsmötet beslutar att medlemskapet i Pelikan
är fortsatt gratis

14 § Fastställande av antalet
styrelseledamöter

9 stycken styrelsemedlemmar godkänns

15 § Motioner & Propositioner

Styrelsen har i samband med utlysningen av
mötet kommit med 5 stycken förslag på
ändringar av stadgarna.
-

-

-

-

1: revidering av 1 kap. 2.1§ “Nollningsavgiften fastställs årligen i
samband med en extrastämma i slutet
av maj månad”
2: revidering av 3 kap. 2.2 § punkt 4 “Att till styrelsen välja ordförande,
ekonomiansvarig, PR- och
näringslivsansvarig samt en
sexmästare för det kommande
verksamhetsåret”
3: revidering av 3 kap 3.2 § punkt 3 “Att till styrelsen välja in vice
ordförande, sekreterare,
marknadsföringsansvarig,
sportansvarig samt utbildningsansvarig
för det kommande verksamhetsåret”.
Styrelsen önskar därtill att byta namn
på posten “webb- och
kommunikationsansvarig” till
“marknadsföringsansvarig”
4: flytta punkt 7 i 3 kap. 2.2 § - om att

-

välja in projektledare till KPD, till att
väljas in på höstmötet istället för på
vårmötet.
5: förtydliga vilka som på vårmötet
väljs in som firmatecknare för
föreningen och önskar därmed göra ett
tillägg i 3 kap. 2.2 § som punkt 12, i
form av: ”Att fastställa att ordförande
och ekonomiansvarig väljs in som
firmatecknare för föreningen

Årsmötet beslutar att godkänna förslag på
ändringar i stadgarna.
16 § Mötets beslut om styrelsens
ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret

Årsmötet beslutar att godkänna avgående
styrelse ansvarsfrihet

17 §Avtackning av gamla
styrelsemedlemmar

Vi tackar av Malin Almström, Elin Skau,
Cassandra Möller, Linnea Alpsten, Märta
Hägg Wass och Natalie Nibelius. Diplom
delas ut till avgående styrelsemedlemmar

18 § Presentation av fackförbundet ST

Två representanter från fackförbundet ST
berättar kort om deras verksamhet

19 § Utlottning av priser

Aydin Pirgholizadeh och Niklas Berg vinner
genom lottning varsitt presentkort på
Filmstaden.

20 § Övriga frågor

Inga övriga frågor

21 § Mötet avslutas

15:45

Vid protokollet:

Justerat:

____________________________
Namn: Malin Almström

____________________________
Namn: Märta Hägg Wass

Mötesordförande:

Justerat:

____________________________
Namn: Emma Björndahl

____________________________
Namn: Natalie Nibelius

