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HÖSTMÖTESPROTOKOLL 2018-11-20

Närvarolista: skelpdar, Erik Wallin
meklund, Mattias Eklund
rocket, Roderick Lundberg Bauhn
firetech, Joakim Tufvegren
nostrad, Mattias Jernberg
kapsyl, Mats Gustavsson
tux, Marina Z Nilsson
glyph, Fredrik Andersson
gregory, Alfred Langerbeck
ali, Anders Lindgren

Fjärrnärvarolista: egh, Erik Hedlund (Fjärrnärvarande)
jokke, Joakim Roubert (Fjärrnärvarande)

§1 OFMÖ Ordförande förklarade mötet öppnat 18:55.

§2 Mötesformalia

§2.1 skelpdar valdes till mötes ordförande.
meklund valdes till mötessekreterare.

§2.2 kapsyl & rocket valdes till justeringspersoner.

§2.3 Röstlängden upprättades enl. listan ovan.

§2.4 Mötet att mötet var behörigt och stadgeenligt utlyst.

§2.5 Dagordningen fastställdes enligt kallelsen.

§3 Stående punkter
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§3.1 Verksamhetsberättelse skelpdar föredrog verksamhetsberättelsen för mötet.
Under 2018 har tisdagsträffarna fortsatt i vanlig ordning, föreningen
har även mottagit en donation från LUNARC i form av ett uttjänat
beräkningskluster. Föreningen har även deltagit i Kårestivalen i år i
ett försök att locka till sig nya medlemmar, dock utan vidare resultat.
Föreningen har dock trots det ljumna mottagandet på Kårestivalen
lyckats locka till sig ett par nya medlemmar på annat håll. Den
trasiga kylen har bytts ut mot en mindre trasig så att föreningens
medlemmar kan åtnjuta läskeblask som inte är servervarm.

meklund presenterade balansräkningen för första halvan av 2018
samt det nuvarande ekonomiska läget. Den ekonomiska situationen
för föreningen är bättre än förväntat, det vill säga att föreningen
får in mer pengar än vad den spenderar på sina medlemmar. Detta
borde justeras inför det kommande året.

§3.2 Val enl. Stadgar &
Reglemente

nostrad presenterade Valberedningens förslag för det kommande
året (2019) enl nedan:
Ordförande: skelpdar
Kassör: meklund
Styrelseledamot: glyph
Suppleant: ali kapsyl firetech
Systemansvarig: rocket
Systemgruppsmedlem: firetech ali skelpdar
Revisor: nostrad tux
Valberedningsledamot: Ingen kandidat

Mötet diskuterade eventuell problematik med att inte välja in
en valberedning. firetech meddelade att man inte valde någon
valberedning förra året heller och att så länge som att det inte finns
några fyllnadsval some behöver göras på vårterminsmötet så ska det
inte vara några problem.

Mötet beslöt att välja in styrelse och funktionärer enligt valbe-
redningens förslag ovan.

§3.3 Inga fyllnadsval av suppleantposter i styrelsen fanns att göra

§3.4 Inga fyllnadsval av vakanta poster i systemgruppen fanns att göra-

§3.5 Inga fyllnadsval till vakanta revisorsposter fanns att göra.
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§3.6 firetech yrkade på att avgiften borde vara 128kr nästa år också.
egh inflikade med att om det fanns skattepliktiga problem för
föreningen så vore det rimligt att sänka avgiften med 32kr.
nostrad påpekade att några sådana inte finns för tillfället.
firetech föreslog att föreningen kanske skulle fundera på att införa
studentrabatt.
nostrad meddelade att styrelsen kan på eget bevåg ta ett sådant
beslut.

Mötet beslöt att fastställa nästkommande års medlemsavgift
och maskinavgift till 128kr och 128kr.

§3.7 meklund presenterade ett budgetförslag för det kommande året.
Mötet beslöt att förslaget var på tok för restriktivt för styrelsen och
modifierade den till förslaget nedan:
Medlemsavgifter 20000
Maskinavgifter 2000
Aktiviteter 4000
Engagemangincitament 4500
Systemgruppen disponbelt 4000

Styrelsen disponibelt 8000
Investeringar 3000
Resekostnader 500
Förbrukning 3500
Extra 1000

Bankkostnader 1500

Mötet beslöt att godkänna det framvaskade förslaget.

§4 Övrigt Det påpekades att medlemsansökan borde om nödvändigt updateras
för att vara överenstämma med nya bestämmelser.

firetech meddelade att han vill äta smörgåstårta.

kapsyl påpekade att han inte kommer in i föreningslokalen då han in-
te har access kort för huset. Styrelsen skulle kolla upp möjligheter för
att göra föreningslokalen mer tillgänglig för föreningens medlemmar.

Mötet avslutades 19:50
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Vid protokollet

Mattias Eklund
Kassör

Justeras

Erik Wallin
Ordförnade

Justeras

Mats Gustavsson
Justeringsperson

Justeras

Roderick Lundberg Bauhn
Justeringsperson
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