Skapad av:
Senast ändrad av:

Ambjörn Schiemann 2021-03-31
Ambjörn Schiemann 2021-04-06 20:58

Protokoll för SHS-möte 2021-03-31 klockan kl 18.16 i D105 i Högskolan i Skövde.
Närvarande: Martin Axelsson, Daniel Johansson, Robin Hellgren, Tobias Hjärpe, Ronja Nyman,
Ambjörn Schiemann, Carl Ågren, Timothy Thomee, Rikard Larsson, Jonna Persson, Vix Larsson,
Disa Johansson, Ingrid Nymark, Simone Hildén, Iris Casado, Nora Svensson, Carina Johansson, Niklas
Nordenfelt, Eelco Gerritsen, Anja Stenbom, Kaval Wiria, Eric Blomquist, Benjamin Larsson, Faysal
Hassam, Elin Thaysen, Niclas Hedlund, Sandra Långström, Eskil Svensson
Meddelat frånvaro: Helen Svensson
(Medlemmar i fetstil är del av styrelsen, kursiv för senanlända medlemmar)

§1: Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet kl 18:25.

§2: Val av
- Mötesordförande
Martin Axelsson (19 för, 0 emot)
- Mötessekreterare
Ambjörn Schiemann (19 för, 0 emot)
- Två justeringsmän och vid omröstning tillika rösträknare
Robin Hellgren (22 för, 0 emot) och Daniel Johansson (22 för 0 emot)

§3: Fastställande av tid och plats för justering utav årsmötets protokoll
Tisdagen den 6e april, SHS-lokal kl 17:00.

§4: Upprättande och godkännande av röstlängd
En röstlängd på 26 personer upprättades och godkändes.

§5: Mötets behörighet samt stadgeenliga utlysande
Utlystes 2 veckor innan via mejl och behörighet godkändes. (15 för, 0 emot)

§6: Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes. (18 för, 0 emot)

§7: Styrelsen 2020 verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningar
Verksamhetsberättelse saknas. Resultat- och balansräkningar är färdiga och presenterades
Kassör förklarade varför vissa kategorier i budgeten har överskridit fastslagna budgeten.
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§8: Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret samt frågan om ansvarsfrihet
Revisionsberättelse har inte presenterats. Röstning om skjutning på ansvarsfrihet för styrelsen
2020 godkändes. (19 för, 1 emot)

§9: Fastställande verksamhetsplan 2021
Vi har börjat och kommer fortsätta på ett arbete med att grundligt gå igenom hela SHS
infrastruktur för att förnya, förbättra, standardisera och dokumentera.
Nytt fokus på intern utbildning, inventering, övervakning och dokumentation kommer lägga
grunden för att bygga en framtidssäker leverans av högre kvalitet och stabilitet.
Slutligen vill vi koppla upp oss mot Kurorten 10 vilket idag verkar vara problematiskt men vi
hoppas på att hitta en lösning.

§10: Behandling av inkomna motioner
Justering/ändring av tidsperiod för årsmöten i stadgarna, se bilaga B.
• Kapitel 4 §7 omröstning 1 (20 för, 0 emot) (2/3 majoritet uppnådd)
• Kapitel 4 §10 omröstning 1 (19 för, 0 emot) (2/3 majoritet uppnådd)

§11: Information angående ett planerat extrainsatt årsmöte
Inröstning av nya styrelseledamöter samt beslut om ändring i stadgarna planeras till det
extrainsatta mötet.

§12: Övriga frågor
Inga frågor ställdes.

§13: Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 19:05.

___________________________
Ordförande, Martin Axelsson

___________________________
Justerare 1, Robin Hellgren

___________________________
Sekreterare, Ambjörn Schiemann

___________________________
Justerare 2, Daniel Johansson
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Bilaga A – Budget 2021
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Bilaga B – Föreslagna Ändringar I Stadgarna
Kapitel 4 §7
“Föreningen håller årsmöte någon gång under perioden 1 februari till 31 mars. Tid och plats bestäms
noggrannare av styrelsen.“
to be changed to
“Föreningen håller årsmöte någon gång under perioden 1 februari till 30 april. Tid och plats bestäms
noggrannare av styrelsen.“
By increasing the time frame new boards will have more time to prepare for the annual general meeting
as well as avoiding the annual meeting from coinciding with exam weeks.

Kapitel 4 §10
“Föreningen håller höstmöte någon gång under perioden 1 november till 15 december. Tid och plats
bestäms noggrannare av styrelsen.“
to be changed
“Föreningen håller höstmöte någon gång under perioden 1 oktober till 15 december. Tid och plats
bestäms noggrannare av styrelsen.”
This will give the board a greater time frame to host the autumn general meeting.
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