Mötesprotokoll 2012-02-22

Protokoll fört vid Linnéstudenternas medlemsmöte 2012-02-22
Protokollförare

Oskar Paulin

Röstlängd

Kalmar: Lina Maria Hildebrandt, Jens Kindh, Per
Branthle, Cristoffer Fylkehed, Lollo Olausson,
Felicia Linderot, Fredrika Lindström, Andreas
Jönsson, Caroline Rickardsson, Simon Alrishan,
Anders Bengtsson, Ann-Sofie Lundberg, Emma
Jacobsson, Robin Krüger, Daniel Svedbjörk, Cecilia
Gustafsson, Susanna Svensson, Lina Falk, Gustav
Broke, Erik Svensson, Emil Björk, Joakim Ljung,
Sofie Gustavsson, Pierre Nilsson Växjö: Jakob
Allansson, Niklas Daniels.

Förändringar i röstlängd

Efter §12 ändras röstlängden till 24 personer.
Lina Maria Hildebrandt, Niklas Daniels

Efter §15 ändras röstlängden till 22 personer.
Simon Alrishan, Daniel Svedbjörk
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§ Ärende

Åtgärd

1. Mötets öppnande

Lollo Olausson öppnade mötet kl. 17:15.

2. Justering av röstlängden

Antalet röstberättigade på mötet räknades
och mötet ansågs beslutsmässigt.
Beslut: Mötet beslutade att fastställa
röstlängden till 26 personer.

3. Godkännande av föredragningslistan

Matilda Sjödahl föreslog att fyllnadsval ska
införas som en ny punkt 16 på
dagordningen. I övrigt har
föredragningslistan varit utskickade i
handlingarna och ansågs vara föredragen.
Beslut: Mötet beslutade att fastställa
dagordningen med tillägg av ny punkt 16,
fyllnadsval.

4. Val av sekreterare

Oskar Paulin föreslogs som sekreterare.
Beslut: Mötet beslutade att välja Oskar
Paulin till sekreterare

5 . Mötets stadgeenliga utlysande

Kallelse samt handlingar har lagts ut på
Linnéstudenternas hemsida samt sociala
medier i god tid före mötet. 24/1 gick
kallelsen ut och 10/2 publicerades
handlingarna på hemsidan.
Beslut: Mötet beslutade att anse mötet
stadgeenligt utlyst.

6. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Cristoffer Fylkehed och Jakob Allansson
föreslogs till justeringspersoner tillika
rösträknare.
Beslut: Mötet beslutade att välja Cristoffer
Fylkehed och Jacob Allansson till
justeringspersoner tillika rösträknare.
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7. Adjungeringar

På mötet närvarade tre personer som inte var
medlemmar i Linnéstudenterna. Det var Johanna
Kullenberg, Sofia Karlsson och Cecilia Ermin.
Beslut: Mötet beslutade att inadjungera Johanna
Kullenberg, Sofia Karlsson och Cecilia Ermin med
yttranderätt

8. Information meddelandelistan

Presidiet föredrog meddelandelistan och informerade
om arbetet som utförts av de förtroendevalda sen det
senaste medlemsmötet.
Beslut: Mötet beslutade att lägga rapporten till
handlingarna.

9. Information: kanslirapport

Matilda Sjödahl föredrog ärendet.
Beslut: Mötet beslutade att lägga rapporten till
handlingarna.

10. Frågestund

Ingen fråga ställdes till styrelsen.

11. Fastställande av kårstyrelsens storlek

Mathilda Sjödahl föredrog ärendet.
Förslag från kårstyrelsen om beslut att fastställa
kårstyrelsens storlek till 13 poster för nästa
verksamhetsår. Fem presidieposter och 8
styrelseposter.
Beslut: Mötet bifaller styrelsens förslag.

12. Fastställande av kårstyrelsens poster och
placeringsorter

Förslag från styrelsen om beslut. Se bilaga.
Beslut: Mötet bifaller styrelsens förslag med
redaktionella ändringar.

13. Välja valkommité

Benjamin Baron, Robin Wiman och Marcus Ölund
nomineras till valkommitén.
Beslut: Mötet beslutade att välja Benjamin Baron,
Robin Wiman och Marcus Ölund till valkommitén
med Robin Wiman som sammankallare.

14. Fastställa organisationsplanen

Dennis Persson föredrog ämnet.
Dennis Persson presenterar en översiktlig karta som
förslag till den nya organisationsplanen inför nästa
verksamhetsår. Se bilaga.
Beslut: Mötet beslutar att fastställa
organisationsplanen för kommande verksamhetsår.
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15. Riktlinjer om äskning

Dennis Persson föredrog ämnet.
Dennis Persson beskrev riktlinjer vid äskning utifrån
ett framarbetat dokument från kåren och frågade om
mötets åsikter. Pierre Nilsson frågade styrelsen
angående punkt två i dokumentet, vad ett krav på
motprestation skulle kunna innebära. Dennis Persson
svarade att en motprestation kan vara att
Linnestudenternas logga ska vara synlig i samband
med det äskade pengarnas investering. Anders
Bengtsson ville förtydliga punkten ”En
studentförening kan max bli beviljad sin äskning tre
gånger per verksamhetsår”. Och frågade om det var
studentföreningens eller Linnestudenternas
verksamhetsår detta innebar. Kristina Pandurovic
svarade att det var verksamhetsåret för
Linnestudenternas styrelse.

16. Fyllnadsval

Fyllnadsval skedde för posterna Studiesocial
Kalmar, Ledamot marknadsföring Växjö och
Ledamot projektansvarig Växjö.
Robert Sigvardsson föreslog fri nominering då det
inte fanns några sen tidigare sökande till dessa
poster.
Beslut: Fri nominering beviljades av sittande möte.
Per Branthle nominerades vid sittande möte till
posten Studiesocial i Kalmar. Per Branthle anmäler
jäv och lämnar mötet.
Cristoffer Fylkehed yrkade för sluten votering.
Beslut: Mötet beslutade om en sluten votering.
Cristoffer Fylkehed yrkade för vakantsättning av
posten Studiesocial Kalmar.
Efter en sluten valsprocess visar resultatet:
Per Branthle som Studiesocial Kalmar 10 röster.
Vakantsättning 7 röster.
Blankt 4 röster.
Protokollsanteckningar:
Cristoffer Fylkehed: Jag anser att då vakanta poster
i styrelsen föreligger så ska möjligheten att söka
dessa tydligare utslysas i handlingarna till mötet.
Styrelsen: Då stadgan tydligt visar att då vakanta
poster föreligger så finns möjlighet att söka dessa
till varje medlemsmöte. Styrelsen ska vidare inte
behandla frågor om val till sin egen styrelse utan
detta ska hanteras av valberedningen. Vi anser
därför att valet är korrekt genomfört då
medlemsmötet, som är högsta beslutande organ,
accepterade nomineringen och genomförde valet.
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Dennis Persson gjorde en kort och översiktlig
presentation av omorganisationen i
Linneuniversitetet. Han förklarade att PM:et om
omorganisationen och verksamhetsstödet är på
remiss i olika insatnser, bland annat hos
Linnestudenterna och ska lämnas in 5:e mars. Då
dokumentet delats ut under sittande möte ombets
mötet läsa igenom dokumentet och söka Dennis
Persson med frågor och kommentarer efter mötet.

17. Övriga Frågor

Matilda Sjödahl gjorde en kort presentation av
Lokalisering Kalmar. En ny utredning har etablerats
angående bland annat byggnationer på Ölandskajen
och Fredrikskans. Linneuniversitetet kommer varken
bygga eller äga lokalerna utan dessa ska finansieras
av enskilda utfrågade bostadsföreningar.
Utredningen utreder en omorganisation i
Linneuniversitetet för att förbättra logistik, lokalytor,
transport/kommunikation med mera för att spara in
förlorat kapital i framtiden. Linnestudenterna har
lämnat in förslag och önskemål om kårlokal samt
kontor och förrådsutrymme till studentföreningarna
i Kalmar.
Det fanns utöver detta inga övriga frågor.

18. Nästa möte

Kårstyrelsen informerade att nästa medlemsmöte ska
äga rum den 15 maj och kommer vara årsmöte.

19. Mötets avslutande

Robert Sigvardsson avslutar mötet 19:32

__________________________
Jacob Allansson

__________________________
Robert Sigvardsson

Justerare/rösträknare

Mötesordförande

__________________________
Cristoffer Fylkehed

__________________________
Lollo Olausson

Justerare/rösträknare

Vice Mötesordförande

__________________________
Oskar Paulin
Mötessekreterare
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