PELIKAN
Vårmöte
Sammanträdesdatum: 2015-03-25
Tid: 16.15
Plats: 1A305 Lagerlöfsalen
Närarvande styrelsemedlemmar: Erika Hall, Therese Sjöberg, Emma Björkman, Tjalle
Koezema, Patrik Prim, Filippa Jansson, Sanne Albertsson, Elin Ekholm, Nicklas Juhlin

Protokoll
1 § Mötets öppnande

Ordförande förklara mötet öppnat

2 § Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs

3 § Val av mötesordförande och
mötessekreterare

Mötesordförande fastställs till Clara Bodin och
mötessekreterare till Sanne Albertsson

4 § Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs, då det är fler än femton personer
utöver styrelsen

5 § Mötets beslutsmässighet

Mötet fastställs ha beslutsmässighet

6 § Val av två justerare tillika rösträknare

Therese Sjöberg och Erika Hall

7 § Godkännande av utlysning av årsmöte

Utlysning av årsmöte enligt stadgarna godkänns

8 § Ev. Adjungeringar

Inga adjungeringar närvarande

9 § Information från styrelsen

Sportansvarig informerar om att Kauif kommer att
anordna en badmintonturnering. Utbildningsansvaring
meddelar att det kommer att ske vissa förändringar i
kursupplägget, beträffande FEGA54 och FEAGA55,
nästa termin.

10 § Ekonomisk rapport samt revisions- Ekonomiansvarig informerar om pelikans ekonomi. Vi
har minskat vårt minusresultat.
och verksamhetsberättelse
11 § Budget och verksamhetsplan

Ordförande hänvisar medlemmarna till Pelikans hemsida
om man vill ha mer information.

12 § Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften är noll kronor.

13 § Fastställande av föreskrifter

Inga invändningar. Det är inga förändringar.
Föreskrifterna fastställs.

14 § Fastställande av antalet
styrelseledamöter

Antal styrelse ledamöter är nio stycken. Inga
förändringar.

15 § Motioner

Inga motioner.

16 § Propositioner

Yrkar på att vi ska införa ett separat nollningsmöte på
våren. Detta för att Pelikans Generaler och Kaptener inte
ska behöva planera nollningen under sommaren. Inga
invändningar. Proposition godkänns.

17 § Mötets beslut om styrelsens
ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret
18 § Val av styrelseposter

Inga invändningar. Fastställs.



Ekonomiansvarig

Nominerad Petter Svensson, godkänns.



Pr-ansvarig

Nominerad Támar Tekle-Ghiorghis, godkänns.



Sexmästare

Nominerad Rebecka Ingsmy, godkänns.



Ordförande

Nominerad Ludwig Jernberg, godkänns.

19 § Val av övriga poster


Valberedare

Nominerad Markus Lindgren, godkänns.



Tre generaler

Få personer har sökt. Nominerade är Sofia Lindqvist,
Rebecka Ingsmy och Patrik Prim. Vi kommer att ändra
upplägget. Vi ser gärna att generalerna under nollningen
går i samma årskull. Då det var få sökande till
generalposterna bortser Pelikan från tidigare tvingande
tradition och beslutar att även i år ha två tjejer och en
kille. Tjalle Koezema motkandiderar. De nominerade
ska presentera sig själva samt presentera varför dem bör
bli generaler, därefter omröstning. Tjalle Koezema,
Rebecka Ingsmy och Sofia Lindqvist väljs till generaler.



Projektledare till
Personalvetardagen 2016

Nominerade Maja Pagander och Fanny Kempe,
godkänns.

20 § Val av två internrevisorer

Nominerade Sara Andersson Julia Palmqvist, godkänns.

21 § Prisutdelning

Två biobiljetter, sponsrade av Vison, samt två
presentkort på ICA, båda på 100kr, lottas ut.

22 § Övriga frågor

Clara Bodin informerar om att det kommer finnas en
tjänst som personalansvarig på Caps. Dem ser gärna att
det är en personalvetare som har den posten och vänder
sig därför till Pelikan.

23 § Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet:

Justerat:

____________________________
Sanne Albertsson

____________________________
Erika Hall

____________________________
Therese Sjöberg

