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§ 1 Mötet öppnas 

Närvarande 
Kristoffer Alvarsson 
Linnéa Green 
Jennifer Karlsson 
Christopher Thörn 
Rebecca Magyar 
Johan Öberg 
Hampus Hasslöf 
Linnéa Hedlund 
Linnéa Gåste 
Amanda Lindmark 
Svante Alfredsson 
Susanna Kahn 
Charlie Rost 
Johan Westlund 
Malin Fellenius 
Kristofer Löfvenberg 
Johan Hägglund 
Teresa Lopez 
Julia Henriksson 
Marcus Åkerman Markgren 
Wilhelm Lidström 
Linus Calles 
Amir Chihani 
Jacob Persson 
Marcus Davidsson 
Anton Elg 

§ 2 Upprättande av röstlängd 

Röstning sker via handuppräckning. 

§ 3 Val av mötesordförande 

Kristoffer Alvarsson väljs till mötesordförande. 

§ 4 Val av mötessekreterare 

Linnéa Green väljs till mötessekreterare. 

§ 5  Protokolljusterare 
Julia Henriksson och Teresa Lopez väljs till protokolljusterare. 
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§ 6  Godkännande av föredragslista 

Föredragningslistan godkänns utan förändringar. 

§ 7 Val av justerare, tillika rösträknare vid val 

Rebecca Magyar och Wilhelm väljs till rösträknare 

§ 8 Årsmötets behöriga utlysanden 

§ 9 Redogörelse för styrelsens verksamhetsår 

9.1  Redogörelse från ordförande. Vi har haft ett bra verksamhetsår med en 
god nollning, roliga sittningar, bra föreningshäng m.m. Ordförande är nöjd 
över de beslut samt de engagemang styrelsen fattat och haft under årets 
gång. 

9.2  Social 
Förklarar kortfattat vad det innebär att vara socialansvarig. Under året har de 
bl.a. haft ansvar för valborgsfirande, nollning och fadder-planering. Varje 
månad har de haft möte med kåren samt andra socialutskott. 

Pr 
Förklarar kortfattat vad det innebär att vara PR-ansvarig. I år har posten 
tagits upp på nytt vilket gjort att Christopher inte haft så mycket att grunda 
på utan påbörjat ett arbete. Han har tagit tag i posten samt fört en 
kommunikation med Monica som är programledaransvarig för att få upp 
ögonen för oss som förening. 

Webb 
Förklarar kortfattat vad det innebär att vara webbansvarig. I år har Jennifer 
renoverat hemsidan, fixat med affischering samt fotograferat 
styrelsemedlemmarna. 

Sekreterare/medlemsansvarig 
Förklarar kortfattat vad det innebär att vara sekreterare/medlemsansvarig. 
Iår har Linnéa mest dokumenterat allt samt sökt ekonomiskt stöd från ”Unga 
forskare”. 

Utbildningsansvarig 
Förklarar kortfattat vad det innebär att vara utbildningsansvarig. I år har 
Teresa fått mycket kunskap om organisation samt kåren. Teresa har även haft 
ansvar för att alla medlemmar skall trivas med kurserna och har förmedlat till 
programansvariga om det missnöje med kurser eller linkande. 

Ekonomi 
Förklarar kortfattat vad det innebär att var. Marcus har detta år tagit hand om 
kvitton samt kassan och utöver detta även beställt märken samt anordnat 
Hobbit-eventet.  
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§ 10  Rapport om resultat och balansräkningar för 
verksamhetsår 2014 

Föregående år hade vi tillgångar på 9771:- och i år har vi gått sammanlagt ca 
4500:- i vinst och har därför tillgångar på ca. 14 000:-. 

§ 11  Revisorsberättelse 

Kontrollräknade så att kassan och kontots innehåll stämmer med utdrag och 
insättningar, vilket det gjorde.  

§ 12  Ansvarsfrihet för styrelsen 

Alla godkänner. 

§ 13  Fastställande av medlemsavgift  

Alla samtycker om att den skall behållas som den är, vilket är 150:-. 

§ 14  Val av styrelse 

Val av styrelse gav följade resultat efter nomineringar och omröstning: 
Ordförande: Rebecca Magyar 
Sekreterare: Johan Öberg 
PR: Christopher Thörn 
Webb: Vanja Bartosz 
Utbildning: Kristoffer Löfvenberg 
Ekonomi: Johan Hägglund 
Social: Malin Fellenius, Niklas Schön 

§ 15  Val av revisor 

Val av revisor blev Marcus Davidsson efter nomineringar och omröstning. 

§ 16  Firmatecknare 

Alla godkänner att ordförande samt ekonomiansvarig är föreningen IDIOTs 
firmatecknare. 

§ 17  Övriga frågor 

17.1 Wilhelm och Amir tar hubudansvar för att Glögg och Pepparkakor kommer 
att säljas under eldkonst den 12/12-12. 

§ 18  Årsmötet avslutas 
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Vid protokollet  

____________________________________ 

(Linnéa Green) 

Justerat av 

____________________________________           

(Kristoffer Alvarsson) 

 ____________________________________                             ______________________________________ 

(Julia Henriksson)                                               (Teresa Lopez)
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