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Protokoll.

Kårstämma 2021-02-'15
1. Stämmans öppnande
Tobias Hansson förklaeade stämman öppnad.

2. Val av ord'förande att leda stämmans, forhandlingar
Mats. Palm valdes till ordforande att leda stämman.

3. Val av sekreterare att föra stämmans protokoB
Staffan Björk valdes till sekreterare att föra stämmans protokolL

4. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll
Mikael Larsen och Christian Temblad valdes tm justerare, att jämte' oIdforanden justera
stämmans protokoll samt tiU rösträknare.

5. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning
Stämman befanns vara stadgeenligt utlyst.

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

7. Behandling av verksamhets- och forvaltningsberättelser
Tobias Hansson presenterade verksamhets- och försaltningsberättelsen

8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen redovisades: av revisor Christopher Elg
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9. Friga om ansvarsfrihet

Stämman beviljade kårstyre]sen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

10. Behandling
10.] .

av linlag

som framlagts enligt bestämimelser i § 4.5,

Förslag om ändring av kårstadgar nr ]
Stämman godkände förslag enligt] O.]

10.2.

Förslag om ändring av kårstadgar

11[' 2

Stämman godkände fors]ag enligt 10...2
10.3.,

Förslag om ändring av kårstadgar nr 3
Stämman godkände förslag enligt 10.3

11. Fastställande

av veFksamhetsplan

for kommande

Stämman fastställde: verksamhetsplanen

12. Fastställande

verksaDIlletsåI'

for verksamhetsår' 202] .

av budget f6r' kommaude verksamhetsir

Stämman fastställde; föreslagen budgeten for verksamhetsår' 202J.

13. Fastställande

av medlemsavgift

för uäs,tkolDlmande verksaIDbetsår

Stämman fastställde fors.Jagen medlemsavgift för verksamhetsår 2022.
400 kr för vuxen (18 år -)
200 kr for barn (O'-11)
14. Val av styrelse
14.1.

Val av Vice Kårchef2 år
Till vice, kårchefvaldes: Tebies HaDsooD.

14.2.

Val av ledamot.2 år
TiU ledamot valdes, Mikael Larsson.

14.3.

Val av ledamot .2 år
Till ledamot valdes Christian Temo~ad.

14.4.

Vaj av suppleant 2 år
Till suppleant valdes Mats: Palm.
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Fyllnadsval av suppleant 1 år
Till suppleant valdes Johan Andersson,

15. Val av två revisorer jämte suppleanter för ett år
Till revisorer valdes, Rolf'Björkdahl och Christopher Elg, och tin suppleant valdes,
Morris Paeker,

16. Val av valberedning
Till valberedningen valdes RoIfBjörkdabl~ Lars Nyberg,. Martin Persson och Lars-Göran
Forsberg.

17. Val av ombud till förbundsstämma.
Ordförande rörklarar att pkt.17 utgår då det inte finns något förbund.

18. Val av ombud till riksstämma
Stämman beviljade styrelsen mandat att utse kårens, representant tin riksstämman.

19. Avslutning
Ordförande tackade alla deltagare och forklarade därefter stämman som avs,lutad.

Mats Palm

Justeras

Ct.~
Christian Ternblad

Mikael Larson

Protokollet skrivet av Staffan Björk
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