
LiTHeEl Höstmöte 2015

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas 17:15.

§2 Val av mötesordförande
Mandus Börjesson.

§3 Val av mötessekreterare
Simon Nyström.

§4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Martin Härnwall, Victor Ivarsson. 

§5 Justering av röstlängd
6 Närvarande och justeras löpande.

§6 Adjungeringar
Filip Bengtson gödkänd yttrandebehörighet.

§7 Mötets behöriga utlysande
Mötet fastställs behörigt utlyst.

§8 Fastsällande av dagordning
Fastställd med tillägg: Ny paragraf §10 Styrelsens verksamhetsberättelse , resterande 
skjuts nedåt. Paragraf §22 Övriga frågor, stryks. Ny paragraf §21 Hemsidan, 
efterkommande skjuts nedåt.

§9 Rapporter och meddelanden
Styrelsen rapporterar vad de har gjort under senaste tiden. 

§10 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsen rapporterar muntligt, I sin helhet,  sin senaste verksamhet, med rekrytering 
av nya medlemmar,  och planer för kommande period, bl.a föreläsningar och event.
Se bilaga 1.

§11 Årsredovisning och verksamhetsberättelse för styrelsen 14/15
Punkt fastställd bordlagd till vårmötet 2016 pga, bristande dokument under mötet.

§12 Kortfattad förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 14/15
Punkt fastställd bordlagd till vårmötet 2016

§13 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 14/15
Punkt fastställd bordlagd till vårmötet 2016

§14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 14/15

Styrelsen rapporterar muntligt, i sin helhet, sin senaste verksamhet med 
rekrytering av nya medlemmar samt planer för kommande period, bl.a 
föreläsningar och event. Se bilaga 1.
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6 närvarande, justeras löpande.

Filip Bengtson adjungeras med närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen rapporterar muntligt sin senaste verksamhet med rekrytering av nya medlemmar 
samt planer för kommande period, bl.a föreläsningar och event. Se bilaga 1.

Frågan bordlades till vårmötet pga bristande dokumentation.

Frågan bordlades till vårmötet 

Frågan bordlades till vårmötet 



Punkt fastställd bordlagd till vårmötet 2016

§15 Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgift fastsälls till 100 kr per läsår. 

§16 Fastställande av maxbelopp för finansiering av medlemsprojekt
Maxbellop fastställs oförändrat. (500 kr) , med tillägg att stryelsen ska ta fram ett 
förslag för sina medlemmar. 

§17 Proposition om stadgeändring angående bankärenden för kassör och ordförande
Propositionen Banken presenterades, med yrkan av Victor Ivarsson om ändring I 
propositionen 7:2:1 där “förekommande” läggs till mellan “samtliga” och 
“angelägenheter” och 7:2:2 där “förekommande” läggs till mellan “alla” och “ID-
metoder”.
Se bilaga 2.

§18 Motioner
Inga motioner tillkom.

§19 Val av valberedning 16/17
Valberendeing fastställs Kim Ardinge och Simon Nyström

§20 Fastställande av riktlinjer för finansiering av projekt och övrig föreningsverksamhet
Mötet ansåg att styrelsen bör kommunicera mer med behöriga lärare. 

§21 Webbsidan

David Khelil berättade om webbsidans senaste händelser. Mötet ansåg att exempel på
ansökan, stadgar och beskrivning av föreningen borde läggas till. 

§22 Övrigt
Övriga frågor från mötet:

1.) Varför är inte alla medlemmar tillkallade till möten? 
Detta besvarades med att styrelsen missat att skicka ut meddelanden till 
enstaka medlemmar och behöriga lärare. 

2.) Finns det något sätt att förbättra ordningen I verkstaden?
Detta besvarades med att styrelsen ska försöka märka upp och organisera 
labbet ytterligare med exempelvis färgkoder. 

§23 Mötets avslutande
Avslutat 18:11.

Frågan bordlades till vårmötet.

Kim Ardinge och Simon Nyström valdes till valberedning för styrelsen 16/17

David Khelil berättade om webbsidans senaste händelser. Mötet ansåg att exempel på 
ansökan, stadgar och beskrivning av föreningen borde läggas till.


