PELIKAN
Vårmöte
Sammanträdesdatum: 2022-03-22
Tid: 16:30
Plats: Fryxellsalen (1B306)
Närvarande styrelsemedlemmar: Erik Helm, Emma Björndahl,
Ebba Tibell, Lina Granåstedt, Elina Astemo, Sandra Brolin,
Niklas Berg, Adam Björk samt Emma Svensmo.
Protokoll
1 § Mötets öppnande

16:41

2 § Fastställande av dagordning

Dagordningen faställdes av mötesordförande.

3 § Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställdes till 23 st medlemmar
utanför styrelsen. Nio (9)
styrelserepresentanter är närvarande under
mötet.

4 § Mötets beslutsmässighet

Vi är tillräckligt många medlemmar på plats
som har rösträtt för att vi ska kunna fatta
några beslut, 23 st medlemmar. Därutöver nio
(9) st styrelsemedlemmar.

5 § Val av mötesordförande och
mötessekreterare

Årsmötet godkänner Emma Björndahl som
mötesordförande och Erik Helm är
mötessekreterare.

6 § Val av två justerare tillika
rösträknare

Årsmötet godkänner Emma Svensmo och
Ebba Tibell som valda som justerare och
tillika rösträknare.
Mathilda Ågren och Frida Bloom,
representanter från Akademikerförbundet
SSR.

7 § Ev. adjungeringar

8 § Godkännande av utlysning av
årsmöte

Den 21 Februari utlystes Pelikans vårmöte
genom inlägg på våra sociala medier.
Årsmötet belutar att godkänna att utlysningen
av vårmötet skett korrekt.

9 § Presentation av
studentrepresentanter från
Akademikerförbundet SSR

Mathilda Ågren och Frida Blom berättar
kortfattat om verksamheten
Akademikerförbundet SSR och vad som
erbjuds i deras medlemskap i deras
organisation.

10 § Val av styrelseposter
● Ordförande
● Ekonomiansvarig

Valberedningen nominerar Elin Ardryd till
posten som ordförande. Årsmötet beslutar att
godkänna Elin Ardryd som ordförande.
Valberedningen nominerar Rebecca Kennedy
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● PR-ansvarig
● Sexmästare

till posten som ekonomiansvarig. Årsmötet
beslutar att godkänna Rebecca Kennedy som
ekonomiansvarig.
Valberedningen nominerar Emma Fröberg till
posten som PR-ansvarig. Årsmötet belsutar att
godkänna Emma Fröberg som PR-ansvarig.
Valberedningen nominerar Agnes Skovdahl
till posten som sexmästare. Årsmötet beslutar
att godkänna Agnes Skovdahl som
sexmästare.

11 § Val av övriga poster
● Valberedare (2)

Valberedningen nominerar Wilma Börjesson
och Thea Sterner till posterna som
valberedare. Årsmötet beslutar att godkänna
Wilma Börjesson och Thea Sterner som
valberedare.

● Internrevisorer (2)

Valberedningen nominerar Jonna Ernestam
och Bano Mohammad till posterna som
internrevisorer. Årsmötet beslutar att
godkänna Jonna Ernestam och Bano
Mohammad som internrevisorer.

● Generaler (4)

Valberedningen nominerar Louise Erixon,
Jonathan Samuelsson, Agnes Skovdahl och
Pontus Wikström till posterna som generaler.
Årsmötet beslutar att godkänna Louise
Erixon, Jonathan Samuelsson, Agnes
Skovdahl och Pontus Wikström som
generaler.

Information från styrelsen
12 § Ekonomisk rapport

Ekonomiansvarig Elina Astemo berättar att
Pelikan har en god ekonomi, utgifterna under
året har inte varit stora då pandemin stoppat
genomförandet av flertalet evenemang. Det
finns en hel del pengar att lägga på roliga
saker tillsammans med våra medlemmar inför
våren och hösten.
Elina berättar att balansräkningen inte går
jänmt ut, men P-riks är kontaktade för att
hjälpa oss med situationen. Detta då det inte
blivit balans från tidigare år.
Pelikans huvudkonto:
-

Förväntade intäkter: Från sponsorer
och P-riks.
Förväntade utgifter: Inspark under
hösten 2022.
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KPD konto:
13 § Verksamhetsberättelse

Utgifter: Föreläsare, mat och
dekoration under hösten 2022.
Förväntade inkomster: Från utställare
samt studentkåren.

Ordförande Emma Björndahl berättar att året
2021 avslutades med studenttorsdagar och
förenings-sittning på Claessons, detta då
pandemin och pandemi-lagen tillfälligt
möjliggjorde evenemang. 2022 inleddes
dessvärre med att Åre-resan samt KPD
behövde ställas in då pandemin och dåvarande
restriktioner satte stopp för genomförandet av
detta. KPD kommer dock planeras att
genomföras under hösten 2022. Under januari
månad genomfördes en extrastämma för att
möjliggöra att tillsätta ny sexmästare (Sandra
Brolin) då den gamla sexmästaren (Angelica
Davidsson) valde att byta program och
därmed avgå från sin post som sexmästare.
Under våren genomfördes även en
föreningsmärkes-tävling på Pelikans sociala
medier. Det vinnande märket från tävlingen
kommer att beställas tillsammans med nya
uppdaterade märken för att säljas till
medlemmar och andra studenter. Under våren
genomfördes även en studiecirkel samt ett
byxfix-evenemang. I mars månad anordnade
sexmästeriet en byx-sittning på C.A.P.S nya
lokal. Under våren har även ett nytt
medlemsregister skapats med Memlist,
omregistreringen av medlemmar har krånglat
för vissa. Fortsättningsvis förklarar Emma
Björndahl att omregisteringen av
medlemmarna är viktig då de är
bidragsgundande samt att det endast är
Pelikans medlemmar som får vara med på
Pelikans evenemang. För att öka förståelsen
för vad Pelikans styrelse arbetar med så
genomfördes ett öppet styrelsemöte under
våren där medlemmar fick närvara för att få
en inblick i styrelsens arbete. Under mars
månad genomfördes även föreningsmässan på
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14 § Fastställande av medlemsavgift

KAU, styrelserepresentanter från Pelikan
närvarade och hade utställning för Pelikan.
Pelikan har även varit värd-förening för P-riks
riksmöte där P-riks 30-års jubileum även
firades.
Årsmötet beslutar att medlemskapet i Pelikan
är fortsatt gratis.

15 § Fastställande av antalet
styrelseledamöter

9 stycken styrelsemedlemmar godkänns.

16 § Motioner & Propositioner

Styrelsen har i samband med utlysningen av
mötet kommit med 4 stycken förslag på
ändringar av stadgarna.
-

Styrelsen 5 kap. 4.1 § ” Ledamot som
önskar entledigande från sin plats i
styrelsen beviljas detta efter skriftlig
anmälan till föreningens styrelse.
Ansvar för att hitta en ny
förtroendevald ligger främst på den
ledamot som begär att få avgå.”

-

Arbetsgrupper 7 kap. 1 § ”Den eller
de som åtar sig att driva ett projekt
med stöd av styrelsen, ansvarar också
för att (i den mån det går) driva det i
mål. Skulle ett projekt mot förmodan
inte längre vara möjligt att genomföra
är det också upp till arbetsgruppen att,
i samråd med styrelsen, göra det bästa
av situationen.”

-

Vår- och höstmöte 3 kap. 2.2 §
punkt 6: “Att välja (2) valberedare”

-

Vår och höstmöte 3 kap. 3.2 § punkt
4 . Ersätt av 3 kap. 2.2 § punkt 6.

Årsmötet beslutar att godkänna förslag på
ändringar i stadgarna.
17 §Avtackning av gamla
styrelsemedlemmar

Vi tackar av Elina Astemo, Emma Björndahl,
Sandra Brolin samt Lina Granåstedt. Diplom
delas ut till avgående styrelsemedlemmar.
Likaså avtackas Rebecka Permestam och
Wilma Borr för deras insats som valberedare.
Även Adam Björk och Rebecka Permestam
avtackas för deras insats som internrevisorer.
Diplom delas ut till avgående valberedare och
internrevisorer.

4

18 § Mötets beslut om styrelsens
ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret

Årsmötet beslutar att godkänna avgående
styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.

19 § Fastställa att ordförande och
ekonomiansvarig väljs in som
firmatecknare för föreningen.

Årsmötet beslutar att godkänna att Emma
Björndahl och Elina Astemo avskrivs som
firmatecknare samt att Elin Ardryd och
Rebecca Kennedy väljs in som nya
firmatecknare.

20 § Prisutdelning

Max Ryden vinner presentkort på Filmstaden
som är sponsrat av Akademikerförbundet
SSR.
Linnea Alpsten, Emma Fröberg samt Linus
Löfgren vinner presentkort på Pressbyrån á
100 kr st.

21 § Övriga frågor

Inga övriga frågor.

22 § Mötet avslutas

17:28

Vid protokollet:

Justerat:

____________________________
Namn: Erik Helm

____________________________
Namn: Ebba Tibell

Mötesordförande:

Justerat:

____________________________
Namn: Emma Björndahl

____________________________
Namn: Emma Svensmo
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