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Protokoll Vårmöte 2017 

 
Tid: Torsdag 11 maj kl 18.15 
Plats: Kungliga Tekniska Högskolan  
Kallade: Föreningens medlemmar 
Närvarande: Oliver Possnert, Jenny Sjöström, Emmie Pohjanen, Matilda Niemi, Caroline Drabe, 
Ronja Wennerström, Kajsa Tunedal, Mathilda Hjortswang, Axel Norberg, Erik Melin, Philip 
Bjellheim 

 

1. Mötets öppnande 
Oliver Possnert öppnade mötet 18:08. 
 

2. Val av mötesordförande 
Oliver Possnert valdes till mötesordförande.  
 

3. Val av mötessekreterare 
Caroline Drabe valdes till mötessekreterare. 
  

4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 
Matilda Niemi och Ronja Wennerström valdes till justerare.  
 

5. Justering av röstlängden 
Tolv medlemmar med rösträtt närvarade. Samtliga lärosäten på plats.  
 

6. Adjungeringar 
-  

 

7. Fastställande av föredragningslista 
Punkt 11 togs bort då informationen ansågs ligga under punkt 12.  
Föredragningslistan anpassades efter den nya nummerordningen som då uppstod. Den 
nya föredragningslistan godkändes med justeringar.  
 

8. Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansåg att vårmötet utlystes på ett korrekt sätt. Kallelsen kom iväg någon dag sen 
på grund av sena handlingar men mötet valde trots allt att godkänna utlysandet.  
 

9. Rapporter, meddelanden samt frågor till styrelsen 2017 
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Inga rapporter, meddelanden eller frågor kom upp.  
 

10. Redovisning av ekonomisk berättelse (bilaga 1) samt 
verksamhetsberättelse för styrelsen/projektgruppen 2016  
(bilaga 2) 

Mötesdeltagarna noterade att fjolåret gått med vinst.  
 

11. Ansvarsfrihet för styrelsen 2016 

Mötet valde att ge styrelsen 2016 ansvarsfrihet enligt revisionsutlåtande.  
 

12.Val av revisorer för verksamhetsåret 2017 
Mötet informerades om att revisorer redan valts in på  X-sektionen SFINX:s höstmöte i 
Uppsala, då revisorer oftast väljs från det lärosäte som anordnar BTD. Revisorerna som 
valdes in var Erik Gioeli och Konrad Gras.  
 

13. Val av valberedning 

Mötet valde att vakantsätta valberedningen. Varje lärosäte har istället möjlighet att 
tillsätta nya poster själva.  
 

14. Interpellationer 

- 
 

15. Övriga frågor 

- 
 

16. Mötets avslutande 

Oliver Possnert avslutade mötet 18:26.  
 
  
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Caroline Drabe, Sekreterare Matilda Niemi, Justerare 
  
 
 
_________________________________ 
Ronja Wennerström, Justerare 
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