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1. Mötets öppnande
H.tranistrsk.i föreninger-rs r.lrclfi,rrande l4a1--iicla K-eil lizr sl- Vicle1..
f,:rkla:rr mjt-:t oppn:.t- k-. 16: C3.

2. YaL av mötesordförande
Er: k- i1ar.-?rsr,en nonlr-erar l4atr.Ltta K;ellqvj sr, Vrclela tl,L
mö l-esordf cr arCe .

YIor-er- besLul--ar

"rtt väl ja f'{ariliir K;eilqvrst- r,r:-deia 1--rll mör-esorCf craride 
^

3. Val av mötessekreterare
llar-i. Ic-a K;e-*qvis-- IuIr:le1a ncninei:a: Irii< Ha-v'er-:terr t-*li
rröIessekreLerar--

NIöt-e-- L--esLuLar:

all 'iä11a Erl< F.1 : -?rsten -.i11 möt=ssekretet are.

4. VaI av justerare tillika rösträknare för mötet
Stef anre TaEe::son ci:h- Ver:ntca F-aqer:s1-ed1- nrrnir.t:rr .-. -g srå,Lva
l- :- r- L 

-- 
u s t e r,: re t- i L i r ..:a r,.: s t-- rä kna : e,

Möte'a beslur-ar
äi,t \.räija Srefarr-le lagessoi'r ccl-i Verc:rrca Fage:st-+d-.- :-1 ]-

-usl-erare 1-rii:-<a r,)sr-räkna:e f ör n;1_er_.

5. Erågan om mötets stadgeenliga utlysande
Kallelse i-,'h rnforrLa'.i:tr:r .;:n r.crlet pub..r_tarai-1es :_Lel, 28

:rep:-ernbe::.

lloLe: beslui-ar
alai anse nöl-e- sl-alqeenLig-, L,rtLys*r,

6. Justerande av röstlängd
Risr-iär. li1en ;,rst=r:,rl-r.=-; tt,. .1 4 r5s:hc.:rati-1qa.te rne.1:!.tnr:ar-"

7. Fastställande av föredragningslista
St-:f anr e T:gesson ,, r<; r cå

ali. sl,r:r,,ka pln<t -].1 f iån fö:eC:agr'', in,:{sl. jstaan :.:}r där:e i-:r
lJSt-era -'stan nurnr?r .1.

Mötet beslutar
att faststä1la föi:edragningslistan mecl foreslagna
:-,-t-.i ^---orlu- r.r19aL. d
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8 " Va1 av valberedning samt dess sammankallande
Veronica tragerstedt. nominerar Matilda Kjellqvist Videla till
valberednlng:en som samrnankallande. trrr-k Shaw har innan
sammanLradet anmä1t intresse att sitta I valberedningen. Anna
Stenström nominerar Stefanie Tagesson till valberedningen.

RL. 15:17 adjungeras Mattias Tlmander in och röstlänqden
lusteras ti I I l5 rjstberåtciqade medLemmar.

Motet beslutar
att välja Matilda K;ellqvist Videla som sammankallande av

:Än i n^^-VdlUeLe,l-rrt qut..

att vä1ja Erik Shaw tr-Ll valberedningen.

atl välja Stefanie fag=sson titt valoeredningen.

9. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

10 " Behandling av inkomna propositioner
Inga propositioner har inkommit.

11. Under mötet väckta frågor
Errk Haversten stä11er den retoriska frågan "Var ar katten?".
Han förklarar s:nare att 4H-gården vrd Stora skuggan saknar en
vit. katt med med gråa drag, katten har setts runt omkring
vil 1an.

Stefanie Tagiesson undrar hur det går för föreningen och dess
ekonomi. Mat.ilda K;ellqvist Videla meddelar att föreningen har
sett ett större aktivt deltagande på fören_ingens aktrviteter,
nuvarande medlemsantal ligger kring 3600 personer.

Johan Eriksson arbet.ar med att bryi-a ner budgeten för att_ göra
den enklare att använda inför nästa verksamhetsår. Vissa delar
av föreningen går bättre än andra dock finns Cet qoda
förhoppningar om nästa verksamhetsår. Christian Bratt undrar
hur samarbetet med de andra fakultetsföreningarna på campus.

Eler samtal med de andra föreningarna och diskussioner sker om

at.t ha gemensamma aktiviLeter nästa verksamhetsår. Anna
Stenström meddelar att Engelska instrtutionen gi1lar css
väldigt mycket.
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St:fanie I'agesson fragar hur der qar med fun<rionärsposterna i
föreningen. MatiLda Kjellqvist Videla svarar att- arbete med
dessa poster går framåt, LitI stor del på grund av att under
denna termin publicerades de öppna positionerna på föreningens
hemsida med konkreta uppgifter.

Erik Shaw meddelar att han tycker om alla väldigt mycket.

L2. Mötets avslutande
ivIöte::o::i,L:c.i:a.1ile f ör..,Larar :ir-t: _ f-.-l -,uLat- kl 1^.)A

T.-^t^,^--
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Matrlda Kjellqvist
Mötesordförande Mote s s e kre te ra re

tragers tedt
Jus te rare

idela Erik Haversten
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