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1.

Mötets öppnande
Ordförande Nils förklarar mötet öppnat. 33 sektionsmedlemmar är närvarande.
2. Val av mötesordförande
Mötet godkänner Nils Isaksson som mötesordförande.
3. Godkännande av dagordningen samt införande av övriga frågor
Mötet godkänner dagordningen. Inga övriga frågor införs.
4. Val av mötessekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare vid votering
Mötet godkänner Malin Fröberg som sekreterare samt Karin Strömberg och Anna Käck som
justerare.
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Mötet har utlysts stadgeenligt.
6. Beslut om eventuella adjungeringar
Mötet adjungerar in Ellen Nilsson från StuFF. Ellen informerar om att man kan fika med
StuFF, om man vill lära känna folk, lära sig mer om StuFF eller bara hänga. Det är kårpub i
Baljan den 3 december. Glögg utlovas.
7. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Mötet godkänner verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2014.
8. Fastställande av reglemente för kommande verksamhetsår
Mötet godkänner reglementet för verksamhetsåret 2014.
9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Avgiften sätts till 0 kronor.
10. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Mötet godkänner budget för kommande verksamhetsår.
11. Val av styrelse för kommande verksamhetsår

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Val av ordförande för ett år
Till ordförande för ett år väljs Malin Skoglund, T5.
Val av vice ordförande för ett år
Till vice ordförande för ett år väljs Elin Kaukonen, T3
Val av kassör för ett år
Till kassör för ett år väljs Alexander Örtenholm, T5
Val av arbetsmiljöombud för ett år
Till arbetsmiljöombud för ett år väljs Elvira Nordås, T5
Val av utbildningsbevakningsansvarig för ett år
Till utbildningsbevakningsansvarig för ett år väljs Anton Käll, T5
Val av ytterligare 2-4 ledamöter för ett år
Till ledamöter för ett år väljs Petra Karlsson (webb- & infoansvarig), T1 och Nils
Isacsson (ledamot/spons), T5
Val av två revisorer för verksamhetsåret 2013
Till revisorer för verksamhetsåret 2013 väljs Madeleine Wickenberg, T7 och
Mimmi Eriksson, T3.

h.

Val av två revisorer för verksamhetsåret 2014
Till revisorer för verksamhetsåret 2014 väljs Malin Fröberg, T5 och Sofia Dinnétz,
T5.
i. Val av valberedning bestående av 2-5 ledamöter varav en sammankallande för
ett år
Till valberedning för ett år väljs Anneli von Cederwald, Sofia Jägholm, Lisa Sävås
och Nils Isaksson (samtliga går T5).
12. Beslut om förtroenderådet
Mötet beslutar att förtroenderådet ska vara vilande ytterligare ett år.
13. Behandling av förslag från styrelsen och revisorerna

a.

Förslag om stadgeändring: krav på medlemskap i kåren (StuFF)
Mötet godkänner förslag till stadgeändring. För medlemskap i Stimulus krävs
medlemskap i StuFF.
14. Behandling av medlemmarnas motioner samt styrelsens yttrande över dessa

a.

Omedelbart tillträde av kassör
Mötet godkänner motionen och kassör Alexander Örtenholm tillträder därför
omedelbart.
15. Övriga frågor

a.

Institutionens förslag om ändring av tröskelregler för T9
Mötet godkänner institutionens förslag om ändring av tröskelregler för T9.
16. Mötets avslutande
Ordförande Nils förklarar mötet avslutat.
Godkänt av justerare Karin Strömberg och justerare Anna Käck.

