iGEM UPPSALA Org.Nr - 802467-3041

Protokoll årsstämma 2013-12-12
Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala
Tid: 17.30
a

Årsstämman förklarades öppnad av Hampus Elofsson

Mötets öppnande

b

Kallelsen kom ut 13 dagar innan stämman datum.

Fråga om stämman blivit i
stadgeenlig ordning utlyst

Stämman bestlutar:
att mötet anses vara stadgeenligt utlyst
c

Röstlängden fastställdes till alla närvande som också är medlemmar (18
röster)

Fastställande av röstlängd

d

Emil Marklund valdes till mötets ordförande.

Val av mötesordförande

e

Till stämmans sekreterare valdes Olle Nordesjö

Val av mötessekreterare

f

Sabri Jamal valdes att jämte mötesordföranden justera protokollet.

Val av en person att jämte ordf.
justera protokollet

g

Mikael Strandgren valdes till rösträknare.

Val av rösträknare

h

Ordförande Erik Lundin gick igenom årsredovisningen som delades ut
till samtliga närvarande.

Behandling av
verksamhetsberättelse, balans- och
resultaträkning och
revisionsberättelse

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningens resultat- och
balansräkning och lägga dessa till handlingarna.
Stämman beslutar:
att godkänna årsredovisningen med tillhörande resultaträkning
och balansräkning och lägga denna till handlingarna
Revisorn Arvid Gynnå gick igenom revisionsberättelsen.
Stämman beslutar:
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna
i

Stämman beslutar:

Fråga om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna

att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2012/2013.
j

Verksamhetsplanen för följande verksamhetsår fastställs av stämman
till stycket ”Planerad Verksamhet” i årsredovisningen för 2013.

Fastställande av verksamhetsplan
och budget
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Stämman beslutar:
att fastställa verksamhetsplanen till stycket under ”Planerad
verksamhet” i årsredovisningen för 2013
Stämman beslutar:
att ålägga styrelsen att lägga en verksamhetsbudget
k

Stämman fastställde att föreningen ska ha tre till tio ledamöter

Beslut angående antalet
styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar:
att i stadgarna ändra kravet på ledamöter till ”mellan tre (3) till tio
(10) ledamöter”
l

Stämman fastställde att styrelsen får utse ordförande själv
Stämman beslutar:

Beslut om stämman ska utse
styrelseordförande samt i
förekommande fall val av
styrelseordförande

att styrelsen har ansvar att själva bestämma ordförande.
m

Stämman valde följande nya ordinarie ledamöter:
Hampus Elofsson
Sabri Jamal
Anders Edlund
Nils Anlind
Alona Nyberg
Viktor Blomkvist
Kristoffer Lundmark
Alexander Virtanen
Stephanie Herman
Olle Nordsjö

Val av styrelseledamöter

n

Stämman valde följande nya suppleanter:
Struken

Val av styrelsesuppleanter

o

Till förenigens revisor valdes Arvid Gynnå

Val av revisorer samt
revisorssuppleanter

Till revisorsuppleant valdes Erik Gullberg
p

Mikael Strandgren valdes till valberedare och får i uppdrag att kooptera in Val av valberedning
fler valberedare under verksamhetsåret

q

Stämman beslutar:

Beslut om firmatecknare

att låta styrelsen utse firmatecknare.
r

Stämman beslutar:

Teckningsrätt till konto

att styrelsen utser vilka ledamöter som har teckningsrätt till konto
8381-6, 923 716 654-2 i Swedbank.
s

Stämman beslutar:

Fastställande av medlemsavgiften
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att fastställa medlemsavgiften till 20 kr
t

U

Av styrelsen till stämman
hänskjutna frågor samt av
föreningsmedlem till
föreningsstämman i stadgeenlig
ordning inkomna ärenden
(I)

Nils Anlind om Unga Forskare
Man kan ansluta sig som förening till Förbundet Unga
Forskare (1000 SEK + ~75SEK per ytterligare medlem). Nils
föreslår att iGEM-föreningen ansluter sig och får lite bidrag
där.
Stämman beslutar:
att iGEM Uppsala ansluter sig som förening till Förbundet
Unga Forskare
att 2014 års styrelse uppdras att ordna detta

(II)

Anna Olofsson om UNF som har pengar över
Uppsala Naturvetenskapliga Förening är officiellt nedlagd som
förening men har lite ekonomiska medel över. Föreslaget från
Anna är att iGEM får pengarna (~9000SEK) mot att iGEM tar
emot dokumenten som visar att det gått rätt till.
Stämman beslutar:
att acceptera UNF:s ekonomiska medel och hålla dessa i
lägst sex (6) månader i det fall UNF skulle återuppstå

(III)

Frågan om ifall UNF och iGEM skulle gå ihop till samma
förening
Diskussionen går kring fördelar och nackdelar med
sammanslutningen.
Stämman beslutar:
att iGEM och UNF inte bör sammanslås

(IV)

Stämman beslutar:
att styrelsen ska anordna en alumnkväll för alla som har haft
koppling till iGEM-projekt genom åren.

Övriga frågor
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V

Stämman avslutades.

Stämmans avslutande

Sekreterare

Justerare

Ordförande

Olle Nordesjö

Sabri Jamal

Emil Marklund

