
Antal närvarande: 17

1. Mötets öppnande
SMUF:s sittande ordförande Jennifer Bärgård förklarade mötet öppnat klockan 14.44

2. Formalia
2.1 Fastställande av röstlängd:

Röstlängden fastställdes, 15 röstberättigade närvarade under mötet.
2.2 Val av mötesordförande:

Jennifer Bärgård valdes till mötesordförande.
2.3 Val av sekreterare:

Mikaela Ekblom valdes till mötessekreterare.
2.4 Val av justerare:

Fanny Brusell och Sophie Rodriguez valdes till justerare.
2.5 Val av rösträknare

Kiara Larsson valdes till rösträknare.
2.6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Verksamhetsberättelse
Förslag till beslut: Att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga denna till 
handlingarna.

Kort presentation av verksamhetsberättelsen. 

Verksamhetsberättelsen godkändes och läggs till handlingarna.

4. Revisionsberättelse
Förslag till beslut: Att godkänna revisionsberättelsen och lägga denna till 
handlingarna. 

Kort presentation av revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

5. Ansvarsfrihet för avgående styrelse
Förslag till beslut: Att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2015/2016. 

Den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016. 

Ordförande                          Sekreterare                            Justerare                                  Justerare
_______________              _______________                _______________                  _______________  
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6. Motioner
Inga motioner har inkommit.

7. Propositioner
Inga propositioner har inkommit.

8. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016/2017
Förslag till beslut: Att anta den avgående styrelsens föreslagna verksamhetsplan för 
året 2015/2016.

Kort presentation om verksamhetsplanen.

Den avgående styrelsens föreslagna verksamhetsplan för året 2016/2017 antas.

9. Organisationsplan för verksamhetsåret 2016/2017
Förslag till beslut: Att anta den avgående styrelsens föreslagna organisationsplan för 
året 2015/2016.

Kort presentation om verksamhetsplanen.

Den avgående styrelsens föreslagna organisationsplan för året 2016/2017 antas.

10. Budget för verksamhetsåret 2016/2017
Förslag till beslut: Att anta den avgående styrelsens föreslagna budget för 
verksamhetsåret 2016/2017.

Kort presentation av budgeten. 

Den avgående styrelsens föreslagna budget för året 2016/2017 antas.

11. Fastställande av medlemsavgift 
Förslag till beslut: Terminsavgiften 50 kr och årsavgiften på 80 kr kvarstår.

Förslaget antas och avgifterna förblir desamma.

12. Val av styrelse för verksamhetsåret 2016/2017
12.1 Val av ordförande 

Emelie Strand valdes till ordförande.
12.2 Val av vice ordförande 

Katherine Morales valdes till vice ordförande.
12.3 Val av kassör

Douglas Tigerschiöld valdes till kassör.
12.4 Val av ledamöter

Nicklas Johansson och Helena Bloom valdes till ledamöter.
12.5 Val av sekreterare (behöver inte utses av årsmötet)

Hedvig Söderström valdes till sekreterare.
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12.6 Val av medlemsansvarig (behöver inte utses av årsmötet)
Florencia Pino Méndez valdes till medlemsansvarig.

12.7 Val av kommunikationsansvarig (behöver inte utses av årsmötet)
Ebba Dalla-Santa valdes till kommunikationsansvarig.

13. Val av valberedning för verksamhetsåret 2017/2018
Förslag: Den nya styrelsen beslutar själva under höstterminen om en valberedning. 

Förslaget antogs.

14. Val av lekmannarevisor för verksamhetsåret 2016/2017
Förslag till beslut: Kiara Larsson.

Förslaget antogs.

15. Studentrepresentanter
SMUF kan endast lämna förslag till kåren som sedan beslutar om vilka som blir 
studentrepresentanter.
15.1 Programrådet

Sittande ordinarie studentrepresentanter i programrådet är Florencia Pino 
Méndez och Terése Wikström, suppleant är Mikaela Ekblom. Katherine var 
eventuellt intresserad av att sitta som suppleant, och uppmanades att kontakta 
SöderS vice ordförande om hon önskar kandidera.

15.2 Institutionsnämnden 
Sittande studentrepresentant är Fanny Brusell, suppleanter är Jennifer Bärgård 
och Kiara Larsson. Intresserade uppmanades att kontakta SöderS vice 
ordförande om de önskar kandidera.

16. Val av projektledare för Miljövetardagen 2016
Förslag: Den nya styrelsen utser själva projektledare under vårterminen.

Förslaget antogs.

17. Kontaktperson för KlimatSverige
Douglas Tigerschiöld valdes till kontaktperson för KlimatSverige.

18. Överlämningsmöte
Om möjlighet finns arrangeras en gemensam överlämningsträff mellan den tidigare 
och nya styrelsen. Är det omöjligt att hitta ett datum som fungerar kommer 
överlämningarna ske individuellt. Jennifer bjuder in samtliga till en Facebook-grupp 
för att försöka hitta ett passande datum för 

19. Sommarfesten 2016
Sommarfesten äger i år rum den 25 maj, och projektgruppen har vänt sig till SMUF 
och bett om hjälp med volontärer och liknande stöd. Nicklas och Florencia var 
intresserade av att hjälpa till med detta, och uppmanades att själva kontakta 
projektgruppen för Sommarfesten. 
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20. Övriga frågor
 Ett musikquiz i puben är under planeringsstadiet, här är det Stina Ljungberg 

som är i kontakt med SöderS för att hitta ett lämpligt datum. Mer info kommer.
 En föreläsning med Naturvetarna planeras hållas under våren, även här är det 

Stina Ljungberg som ska boka in aktiviteten. Mer info kommer.

21. Mötet avslutas 
Mötet avslutades av mötesordförande Jennifer Bärgård klockan 16.06.
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