
PELIKAN

Höstmöte
Sammanträdesdatum: 26/11-20
Tid:16:00
Plats: zoom
Närvarande styrelsemedlemmar:  Sofie Berlin, Elin Thulin,
Aydin Pirgholizadeh, Emma Romlin, Maja Pettersson, Johan
Andersson, Miranda Malmberg, Märta Hägg Wass, Elin Skau, Malin Almström, Cassandra
Möller, Emma Björndahl och Danielle Iker

Protokoll

1 § Mötets öppnande 16:01
Pga corona-viruset sker mötet via zoom

Fastställande av dagordning Dagordningen faställdes av mötesordförande
2 § Fastställande av röstlängd Vi kommer inte att rösta in våra nya

styrelsemedlemmar på grund av att man redan
har haft en chans att motkandidera.

3 § Mötets beslutsmässighet
Vi är tillräckligt många medlemmar på plats
som har rösträtt för att vi ska kunna fatta
några beslut. Ca 20 medlemmar

4 § Val av mötesordförande och
mötessekreterare

Årsmötet godkänner Johan Andersson som
mötesordförande och Sofie Berlin är
mötessekreterare

5 § Val av två justerare tillika
rösträknare

Vi kommer inte ha några rösträknare eftersom
vi genomför mötet digitalt. Miranda
Malmberg och Daniel Iker är valda som
justerare

6 § Ev. adjungeringar Inga adjungeringar
7 § Godkännande av utlysning av
årsmöte

Utlysningen av mötet godkänns

8 § Val av styrelseposter
● Webb- och

kommunikationsansvarig
Valberedningen nominerar Märta Hägg Wass
till posten som webb- och
kommunikationsansvarig. Årsmötet beslutar
att godkänna Märta Hägg Wass som webb-
och kommunikationsansvarig

● Sportansvarig Valberedningen nominerar Cassandra Möller
till posten som sportansvarig. Årsmötet
belutar att godkänna Cassandra Möller som
sportansvarig

● Sekreterare Valberedningen nominerar Malin Almström
till posten som sekreterare. Årsmötet beslutar



att godkänna Malin Almström som sekreterare
● Vice ordförande Valberedningen nominerar Emma Björndahl

till posten som vice ordförande. Årsmötet
beslutar att godkänna Emma Björndahl som
vice ordförande

● Utbildningsansvarig Valberedningen nominerar Elin Skau till
posten som utbildningsansvarig. Årsmötet
beslutar att godkänna Elin Skau som
utbildningsansvarig

● ordförande Valberedningen nominerar Emma Romlin till
posten som ordförande. Årsmötet belsutar att
godkänna Emma Romlin som ordförande

9§ Val av övriga poster
● Valberedare (1) Valberedningen nominerar Erica Jansson till

posten som valberedare. Årsmötet beslutar att
godkänna Erica Jansson som valberedare

● Internrevisorer Valberedningen nominerar Emil Karlsson och
Theo Håkansson till posten som
internrevisorer. Årsmötet beslutar att
godkänna Emil Karlsson och Theo Håkansson
son internrevisorer.

Information från styrelsen
10 §  Ekonomisk rapport -
11 § Verksamhetsberättelse Emma berättar att de varit ett speciellt år då

det mesta inte varit som vanligt. Vi har fått
ställa in en del arrangemang som KPD,
Valborg, nollningen och så vidare. Det har
känts väldigt tråkigt eftersom det är nånstans
det studentlivet går ut på, vi vill ju göra det
bästa för er både utbildningsmässigt och
aktivitetsmässigt Efter en kort vår hade Emma
äran att få agera general under hösten och se
till att vi tillsammans med medlemmarna
kunde genomföra en nollning. Emma och
övriga generaler har även genomfört en
finsittning som trots de förutsättningar som
fanns genomfördes otroligt bra. Året har
sammanfattningsvis varit upp och ner med
många besked på kort varsel om hur saker och
ting ska bli.
Emma avslutar med att rikta ett stort tack till
alla medlemmar

12 § Fastställande av medlemsavgift Årsmötet beslutar att medlemskapet i Pelikan
är fortsatt gratis

13§ Fastställande av föreskrifter Föreskrifter godkänns



14 § Fastställande av antalet
styrelseledamöter

9 stycken styrelsemedlemmar godkänns

15 § Motioner & Propositioner Inga nya motioner eller propositioner har
inkommit inför mötet

16 § Mötets beslut om styrelsens
ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar att godkänna avgående
styrelse ansvarsfrihet

17 §Avtackning av gamla
styrelsemedlemmar

Vi tackar av Johan Andersson, Danielle Iker,
Aydin Pirgholizadeh, Alicia Jason och Sofie
Berlin.  Diplom kommer komma i efterhand
då mötet sker digitalt

22 § Övriga frågor Inga övriga frågor
23 § Mötets avslutande 16:23

Vid protokollet: Justerat:

____________________________ ____________________________
Namn: Sofie Berlin Namn: Miranda Malmberg

Mötesordförande: Justerat:

____________________________ ____________________________
Namn: Johan Andersson Namn: Danielle Iker


