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Anna Börjesson - Utjusterad under punkt 15.

Johan Eriksson
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1. Mötets öppnande
Humanistiska föreningens ordförande Matilda Kjellqvist Videla
öppnade föreningsmötet k1. 1B: 07.

2. Val av mötesordförande
Matilda Kjellqvist Videfa nomrnerade Stefanie Tagesson ti11
mötesordförande.

Fö ren ingsmötet be s futade
att vä]ja Stefanie Tagesson ti11 mötesordförande.

3. Va1 av mötessekreterare
Stefanie Tagesson nominerade Erik Haversten ti11
mötessekreterare.

Fö ren ingsmötet bes futade
att vä1ja Erik Haversten ti11 mötessekreterare.

4. Val av justerare tilJ-ika rösträknare för mötet
Anna Börjesson och Anders Ebbe Nyman nominerade sig sjä1va
t11l justerare tiflika rösträknare för mötet.

Föreninqsmötet bes futade
att välja Anna Börjesson och Anders Ebbe Nyman till-
justerare tillika rösträknare för mötet.

5. Erågan om mötets stadgeenliga utlysande
Handlingar och kallelse skickades ut genom föreningens
kanafer inom tidsfristen.

Föreningsmötet bes futade
att anse mötet är stadgeenligt utlyst.

6. Justerande av röstIängd
Röst1ängden j ust-erades enligrt närvarolistan ovan till 12

röstberättigade medl.emmar. Med anfedning av eJ löst
medlemskap i Humanistiska föreningen var Christian Bratt ej
röstberättigad.

Föreningsmötet bes lutade
att adjunqera in Christian Bratt med närvaro- och
\tl T r a^ay,.-ra-lUeIdLL

att fastställa röstlängden enlrgt ovanstående
närvarolista.
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7. Eaststä11ande av föredragningslista
Fö reningsmötet be s Tutade

att fastställa föredraqninqslistan enligrt utskick.

8. Fyllnadsval av styrelseledamöter
a. Viktor Aronsson

Viktor presenterar siq för förenlngsmötet.

Fö ren 1ng smötet be s l_utade
att fyllnadsvälja Viktor Aronsson till_
programansvarig i Humanistiska föreningens
styrelse 2018.

9. Val av Humanistiska föreningens inspektor
Ny inspektor ska väIjas då sittande inspektor Barbro Blehrs
mandatperiod gick ut i årsskiftet. Bengt Nov6n, professor i
franska tillika Humanistiska fakultetens dekanus emeritus,
har blivit tiIlfråqad av föreningens ordförande och svarat
positivt till uppdraget.

Föreningsmötet bes Lutade enhä77igt
att välja Bengt Nov6n ti11 Humanistiska föreningens
inspektor.

10. FaststäIlande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2OLg
Presidiet är föredragande. Det som har ändrats sedan den
preliminära verksamhetsplanen antogs av VaImöLeL 2071 är
tillägget om kandidatceremonin 1 kalendariet.

Fö rening smö tet be s l-utade
att fastställa verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018
enligt försIaq.

11. FaststäIlande av budget för verksanntretsåret 2OLa
Skattmästare Johan Eri-ksson föredroq ärendet.

Johan Eriksson yrkade
att La bort kostnadsstället "Soppluncher" under
resultatenheten "Kansliet"

att kostnadsst.ället "Sångbok" under resultatenheten
"Ömä" läggs till med 40 000 kronor i kostnad och 0

kronor i intäkter
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att balansera budgeten genom att justera kostnadsstä1let
"Styrelsens drsposition" under resuftatenhet
"Gemensaml-" "

Stefanie Tagesson yrkade
att konsekvensändra budgretens totala resuftat utifrån
ändringsyrkanden.

Fö ren i nq smö te t be s fu tade
att anta samtfiga yrkanden

att faststä11a budget för verksamhetsåret 2018.

L2. Behandling av inkomna motioner
fnkommen motion från investeringsrådet. Ingen av medl-emmarna
av rådet är närvarande. christian Bratt och Johan Eriksson
som deltog på mötet föredrog ärendet.

Föreningsmötet be s futade
att bifalla motionen i sin helhet.

13. Behandling av inkomna propositioner
a. Stadgerevidering andra läsningen

Presidiet föredrog punkten.

Fö reninqsmötet bes futade
att godkänna stadgerevidering i andra 1äsningen.

b. Godkännande av tecknade avtal som Iöper över flera år
Presidiet föredrog punkten.

Fö ren ingsmö tet be s futade
att godkänna tecknat avtal med Stockholms
stadsarkiv.

L4. Humanistiska föreningen verksamhetsåret 2017
a. Godkännande av 2OL7-års verksamhetsberättelse

Fö ren ingsmötet bes lutade
att godkänna 2011 -ärs verksamhetsberättel_se och
1ägga den ti11 handlingarna.

b. Godkännande av 2Ot7-års ekonomiska berättelse
Christian Bratt är föredragande.

Fö reninqsmö te t be s l-utade

fls €Y,

å5



att godkänna 20Ll-ärs ekonomiska berättelse och
1äqga den till tiandl.ingarna.

c. Föredragning av revisionsberättelse för 2OL7
Sakrevisor Anders Ebbe lrlyman är föredragande.

Fö ren inqsmö tet be s lutade
att Iäqga revisionsberättelse för 20I1 till
handfingarna.

d. Fråga om ansvarsfrihet för 2OL7-års styrelse
Erik Haversten, Matrlda Kjellqvist Videla, Anna
Börjesson, Anna Stenström, Johan Eriksson och Veronica
Fagerstedt deltog ej i b,eslutet med anledning av att
frågan om ansvarsfrihet berorde dem.

Fö ren ing smöte t be s futade
att beviLla 2017-års styrelse ansvarsfrihet.

15. VaI av seniorer
Anna Börjesson och Christian Bratt 1ämnade motet under
diskussionen. Övriga närvarande medlemmar diskuterade inkomna
nomineringar.

Fö reningsmötet bes f utade
att väl;a Anna Börjesson, Chrrstj,an Bratt, Johan Aron
Hjorth och Tobias Persson ti11 Humanistiska föreningens
seniorskollegium och därmed eviga medlemmar i
föreningen.

16. Under mötet väckta frågor
Johan Eriksson nominerar Christian Bratt ti11 Humanistiska
foreningens investerinqs råd.

Anders Ebbe Nyman nominerar Stefanie Tagesson ti11
Humanistiska föreningens iniresteringsråd.

Fö ren ingsrnö tet be s f utade
att vä1ja Christian Bratt och Stefanie Tagesson ti11
Humanlstlska föreninqens investeringsråd"

Stefanie Tagesson deltog ej i besfutet på grund av jäv.

Ebbe tycker jättemycket om föreningen som jurrdisk person.

As 
" 

€fr'

k-«



L1. Mötets avslutande
Mötesordförande Stefanie Tagesson avsfutade mötet k1 T O. q?

Justeras av

Erik Haversten
Mötes sekreterare

And-ors Ebbe Nyman

Justerare

tu
Anna Börjesson
Just-erare
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Humanistiska föreningen
Dech argemöte 2018

2018-03-15

Möte sbi lagror
Följande bilagor ingår:
Unde rl ag / Propo s it rone r
Verksamhetsplan 2018
Budget 2018
Motioner
Stadgerevidering i andra läsnrng
Bilaga ti11 stadgerevidering j- andra läsnlng
Verksamhetsberättelse 20 17

Avtal med Stockholms Stadsarkiv
Revrsionsberättelse 2017
Årsbokslut 201'7

Bokföringsorder 2AL'/
Revisionsberättelse 2017
Uttalande från stvrelsen 207'7

Mötespresidiet och motesjusterararna intygar
i enlrghet med de utskickade handlingarna.

att samtliga bilagor är

Stefani agesson Erik Haversten
Möte s se kreterare

W
Anna Börjesson
Justerare

Anders Ebbe
Juster are


