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Protokoll
1 § Mötets öppnande

Mötet öppnas 15.42

2 § Fastställande av dagordning

OK

3 § Fastställande av röstlängd

74

4 § Mötets beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt

5 § Val av mötesordförande och
mötessekreterare

Ludvig Jansson är mötesordförande och Emma
Bergström är mötessekreterare

6 § Val av två justerare tillika rösträknare

Rebecca Mattsson och Malin Carell valda till
tillika rösträknare

7 § Ev. adjungeringar

Inga adjungeringar på plats

8 § Godkännande av utlysning av
höstmöte

Utlysningen av mötet godkänns

9 § Val av styrelseposter
●

Vice ordförande

Emma Romlin är nominerad av valberedningen.
Linnea Willbas väljer att motkandidera.
Emma Romlin röstas via anonym röstning in
som vice ordförande.

●

Utbildningsansvarig

Alicia Jason är nominerad av valberedningen.
Alicia Jason röstas enhälligt in som
utbildningsansvarig.

●

Webb- och
kommunikationsansvarig

Elise Ewards är nominerad av valberedningen.
Elise Ewards röstas enhälligt in som webb- och
kommunikationsansvarig.

●

Sportansvarig

Aydin Pirgholizadeh är nominerad av
valberedningen. Aydin Pirgholizadeh röstas
enhälligt in som sportansvarig.

●

Sekreterare

Sofie Berlin är nominerad av valberedningen.
Sofie Berlin röstas enhälligt in som sekreterare.

10 § Val av övriga poster
•

Val av valberedare (1)

Olivia Broström är nominerad av
valberedningen. Olivia Broström röstar enhälligt
in som valberedare.

•

Internrevisorer (2st)

Jenny Stigelid och Lisamaria Sallas är nominerad

av valberedningen. Jenny Stigelid och Lisamaria
Sallas röstar enhälligt in som Interrevisorer.
•

Projektgrupp till KPD (4st)

Inget tillfälligt intresse – avvaktas

11 § Ekonomirapporter

Vi har mer pengar i år jämfört med förra året den
här tiden. Anledningen till att siffran är högre är
för att nollningens fakturor fortfarande inte har
betalats av.

12 § Verksamhetsberättelse

Sexmästeriet har sedan vårmötet VT19 fått ett
utskott på sex personer. Kreativiteten på
sexmästeriet är högt och Pelikan har haft många
evenemang och aktiviteter under hösten.
Pelikans studiecirkel är något som under hösten
varit uppskattat främst av de nya studenterna.
Under VT19 blev det styrelsen som tog över
KPD. Trots kort varsel på överlämningen så blev
evenemanget uppskattat.
Ordförande tillsammans med vice ordförande har
under hösten påbörjat arbete med tydligare
policys och riktlinjer kring trakasserier inom
föreningen.

13 § Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften är fortsättningsvis 0 kr.

14 § Fastställande av antalet
styrelseledamöter

9 stycken ledamöter

15 § Motioner och propositioner

Det har inte kommit in några motioner eller
propositioner till styrelsen.

16 § Avtackning av avgående
styrelseledamöter

Emma Bergström, Lilly Engfeldt, Paolo
Carlstedt-Borg, Erica Jansson, Emma Alikadic
avtackas från styrelsen.

17 § Mötets beslut om styrelsens
ansvarsfrihet från det gånga
verksamhetsåret

Ansvarsfrihet till Pelikans avgående
styrelsemedlemmar.

18 § Utlottning av priser

Anton Gustavsson, Ludvig Ehn, och Oskar
Ekman vinner genom lottning varsin biobiljett.

19 § Övriga frågor

Frågan om utskott till idrottsanvarig kommer på
tal. Det har inte varit så stort engagemang kring
idrottstimmarna som vi i Pelikan haft möjlighet
till. Kanske att utskott till idrottsansvarig skulle
underlätta för att komma med idéer och
kreativitet för vad man kan hitta på för att öka
engagemanget hos Pelikans medlemmar.
Ett förslag är att vi kan hyra en extern idrottshall
för att kunna anpassa tider efter vad som passar
oss studenter. Det kommer också som förslag att

man kan använda idrottstimmen till att simma,
klättra eller liknande.
Frågan om vart pengarna från årets fadderavgift
gick till kommer upp. Man har inte märkt någon
större skillnad på aktiviteter eller liknande från
tidigare år. Enligt en av årets generaler så är det
svårt att säga exakt vilka pengar som har gått till
vad men en större summa gick till Caps under
”Generalernas dag” under nollningen. Det var
också fler nollor som var med i år på nollningen
och därför blir det också en större summa vid
beställning av nolletröjor och liknande.
Medlemmar vill veta vad som görs med de
pengar vi får in till föreningen och hur budgeten
ser ut. Det finns också ett intresse att kunna hitta
ytterligare information om Pelikans ekonomi och
ekonomiansvarig ber om att få de frågorna
ställda direkt till honom vid intresse.
För kommande verksamhetsår för den nya
styrelsen så bör det tilläggas en ny rutin där det
meddelas till våra medlemmar när kommande
styrelsemöte är då det är tillåtet för alla
medlemmar att närvara på styrelsemöten.
Sexmästeriet håller på att fixa med gemensamma
tröjor för de som ska åka till Åre i år. Ingen i
sexmästeriet ska med till Åre och Johan
Andersson har sagt att han i och med att han
sitter som ordförande blir en kontaktperson i Åre
om det skulle vara något som behöver lösas på
plats.
Ett tips kommer till styrelsen att man kan få
evenemang/aktiviteter sponsrade av Karlstad
studentkår.
20 § Mötets avslutande

Mötet avslutas 16.45
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____________________________
Emma Bergström

____________________________
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Mötesordförande:
____________________________
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____________________________
Malin Carell

