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 Höstmöte Protokoll 
 

Plats: ASA  Datum: 20.11.2017 Klockslag: 18:00 
 
 

Närvarande: Ordförande Emma Blomqvist 

 Vice ordförande Linnea Grönholm 

 Sekreterare Leo Orre 

 Kassör Baltzar Lindroos 

 Värdinna Malin Lindström 

 Sportchef William Stenius 

 
 

PR-chef Joakim Wennström 
 

 

Övriga närvarande medlemmar: Andreas Packalén, Aino Kiviniemi, Pia Sundqvist, Hugo Häggblom, Kwan 
Sritasung, Julia Seffer, Linda Johans, Sandra Mattsson, Johanna Pettersson 

§1  Öppnande av mötet kl. 18:03 
 

§2  Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Beslut: 

Emma Blomvist väljs till mötesordförande och Leo Orre väljs till sekreterare.  

 

§3  Val av protokolljusterare och två rösträknare 

Beslut: 

Julia Seffer och Andreas Packalén väljs till rösträknare och protokolljusterare. 
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§4  Konstaterande av att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört 

För att mötet ska vara lagligt sammankallat måste kallelsen till mötet ha gått ut senast fem (5) dagar innan 
mötet, genom utskick till alla medlemmar per epost. Mötet är beslutfört då minst tio (10) ordinarie medlemmar 
är närvarande.  

Beslut:  

Mötet kan konstateras lagligt. 

 

§5  Godkännande av föredragningslistan 

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid Studentlagets vår- eller höstmöte ska han eller 
hon skriftligen meddelat detta till styrelsen i god tid. 

Beslut:  

Föredragningslistan godkänns.  

 

§6  Behandling av förslag till och fastställande av budget för följande år 

Beslut: 

Budgeten fastställs.  

 

§7  Behandling av förslag till och fastställande av verksamhetsplan för följande år 
 
Beslut: 

Verksamhetsplanen fastställs med förändringar.  
 

§8  Fastställande av medlemsavgiften  

Den nuvarande medlemsavgiften är 20€ (livstidsavgift). 
Beslut:  

Medlemsavgiften skall vara oförändrad, 20 euro.  
 

§9  Johanna Pettersson anländer 18:29 
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§10 Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare, värdinna/värd, PR-
Chef och sportchef 

Beslut:  

Linnea Grönholm väljs till ordförande, Esther Djupsund väljs till viceordförande, Pia Sundqvist väljs till 
sekreterare, Leo Orre väljs till skattmästare, Aino Kiviniemi väljs till värdinna, William Stenius väljs till PR-
Chef, Hugo Häggblom väljs till sportchef. 

 

§11 Val av två verksamhetsgranskare 

Beslut:  

Baltzar Lindroos och Emma Blomqvist väljs till verksamhetsgranskare för verksamhetsåret 2018.  

 

§12 Val av årsfestkommitté 

Fastställande av årsfestkommittén för jubileumsåret 2018 gjordes redan på vårmötet, men kommittén önskar 
få med sig flera medlemmar. 

Beslut:  

Värdinnan för 2018 Aino Kiviniemi är automatiskt medlem. Kwan Sritasung och Pia Sundqvist väljs med i 
årsfestskommittén. 

 

§13 Val av medlem/medlemmar till förtjänstteckenskommittén 

Beslut:  

Viceordförande för 2018 Esther Djupsund är automatiskt ordförande för kommittén. Även Linnea Grönholm 
väljs automatiskt in. Baltzar Lindroos och Emma Blomqvist väljs in i kommittén.  

 

§14 Val av redaktion för medlemstidningen Strömmingsbladet 

Beslut:  

William Stenius, Leo Orre och Sandra Mattsson väljs in i redaktionen. 

 

§15 Val av webbmaster 

Beslut:  

Leo Orre väljs till webbmaster. 
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§16 Val av tre värdinne-/värd medhjälpare 

Beslut:  

Kwan Sritasung, Linda Johans och Carolina Wiklund väljs in som medhjälpare. 

 

§17 Övriga ärenden 
 

Inga övriga ärenden 
 

§18 Mötets avslutande kl. 19:07 
 

 

Emma Blomqvist                  Leo Orre 
Ordförande                   Sekreterare 
  

__________________________      __________________________ 


