
 

 
 
 
 
Protokoll årsstämma 2014-12-09 
Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala 
Tid: 17.30 
 
a  Årsstämman förklarades öppnad av Sabri Jamal. Mötets öppnande 

b Kallelsen kom ut 10:e november, 29:e dagar innan stämmans datum med 
dagordning för mötet. Propositioner skickades ut 3 dagar innan stämmans 
datum. 

Justering utav dagordning. Punkt k) ändras till propositioner och punkt l 
innehåller även val av kassör. 

Stämman beslutar: 

att mötet anses vara stadgeenligt utlyst 

att godkänna dagordningen med ovanstående ändringar 

Bilagor: 

1. Justerad dagordning. 

Fråga om stämman blivit i 
stadgeenlig ordning utlyst 

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

Bilagor: 

1. Röstlängd 2014 

Fastställande av röstlängd 

d Sabri Jamal valdes till mötets ordförande. Val av mötesordförande 

e Till stämmans sekreterare valdes Nils Anlind. Val av mötessekreterare 

f Stephanie Herman samt Kristoffer Lundmark valdes att jämte ordföranden 
justera protokollet. 

Val av två person att jämte ordf. 
justera protokollet 

g Joakim Hellner samt Jennifer Rosenius valdes till rösträknare. Val av rösträknare 



 

h Arina Gromov och Niklas Handin tillkom mötet och lades till 
röstlängden. 

Ordförande Sabri Jamal gick igenom verksamhetsberättelsen som 
delades ut till samtliga närvarande. 

Kassör Hampus Elofsson gick igenom resultaträkning och 
balansräkning.  

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 

Bilagor: 

1. Verksamhetsberättelse 

2. Resultaträknare och balansräkning 

3. Revisionsberättelse 

Behandling av 
verksamhetsberättelse, balans- och
resultaträkning och 
revisionsberättelse 

i Stämman beslutar: 

att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2013/2014. 

Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna 

j Verksamhetsplanen för följande verksamhetsår  

Stämman beslutar: 

att ålägga styrelsen att lägga en verksamhetsplanen för 2014 

Stämman beslutar:  

att ålägga styrelsen att lägga en verksamhetsbudget för 2014 

Fastställande av verksamhetsplan 
och budget 

k Propositioner: 

1. Avskaffa medlemsavgiften. Sabri Jamal föredrar propositionen. Arvid 
lyfter att detta kan beslutas om på val av medlemsavgift. 

Stämman beslutar: 

Propositioner 



 

att  Avslå propositionen i sin helhet enligt bilaga. 

2. Stavfel i stadgarna. Sabri Jamal föredrar propositionen.  

Stämman beslutar: 

att Godkänna propositionen i sin helhet enligt bilaga. 

3. Ordförande som justerar vid styrelseprotokoll. Sabri Jamal föredrar 
propositionen. 

Stämman beslutar: 

att bifalla propositionen i sin helhet enligt bilaga. 

4. Val av ordförande och kassör under årsmöte. Sabri Jamal föredrar 
propositionen. Erik Lundin föreslår att även §5 ändras så att val av dessa 
poster är med i dagordningen. Arvid Gynnå anser att formuleringen är 
svag. 

Tilläggsyrkande: 
§5 . beslut att stämman ska välja styreselsordförande och kassör. 

Ändringsyrkande: 

Skriv in Arvids ändring.  

Styrelsen jämkar sig. 

Stämman beslutar: 

att Bifalla propositionen i med ovanstående ändringar enligt bilaga. 

Bilagor: 

1. Propositioner 2014 

l Arvid Gynnå för protokoll för denna punkt då mötessekreterare Nils 
Anlind är jävig i frågan. 

Stämman beslutar: 

att stämman ska välja styrelseordförande. 

att stämman ska välja kassör. 

Till styrelseordförande för 2015 valdes Nils Anlind.  

Till kassör för 2015 valdes Teresa Reinli.  

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

m V alberedningen presenterar tre kandidater med kandidatur.  
Kira Karlsson 
Alexander Virtanen 
Hampus Elofsson 

Val av styrelseledamöter 



 

 
Kandiderar på sittande möte: 
Martin Friberg 
Niklas Handin 
Alona Nyberg 
 
Samtliga kandidater håller anförande följt av frågestånd.  
 
Stämman valde följande nya ordinarie ledamöter: 
Kira Karlsson 
Hampus Elofsson 
Niklas Handin 
  

N Stämman valde följande nya suppleanter: 

Kandiderar på sittande möte: 
Marcus Hong 
Alexander Virtanen 
Alona Nyberg 
Martin Friberg 

Stämman valde följande suppleanter: 
Marcus Hong 
Alexander Virtanen 
Alona Nyberg 
Martin Friberg 

Val av styrelsesuppleanter 

O Till förenigens revisor för 2015 valdes Arvid Gynnå. 

Till revisorsuppleant för 2015 valdes Stephanie Herman. 

Val av revisorer samt 
revisorssuppleanter 

P Jennifer Rosenius, Kristoffer Lundmark och Mikael Strandgren valdes till 
valberedare. 

Val av valberedning 

Q Stämman beslutar:  

att uppdra styrelsen att utse firmatecknare. 

Beslut om firmatecknare 

R Stämman beslutar: 

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

Teckningsrätt till konto 

s Stämman beslutar: 

att fastställa medlemsavgiften till 0 kr 

Fastställande av medlemsavgiften 

t  Av styrelsen till stämman 
hänskjutna frågor samt av 
föreningsmedlem till 



 

föreningsstämman i stadgeenlig 
ordning inkomna ärenden 

U iGEM laget 2014 representerade utav Martin och Teresa ger tackar årets 
projektledare och ger ut gåvor. 

Arvid föreslår att nästa styrelsen ser till att nästa årsmöte blir mer effektivt 
arrangerat. 

Arvid undrar om någon vill gå och ta en öl på en nation efteråt. 

Sabri Jamal säger sista ord som ordförande för föreningen.  

Övriga frågor 
 

 

V Stämman avslutades 20:10. Stämmans avslutande 

 

Sekreterare Justerare Ordförande 

   

Nils Anlind Kristoffer Lundmark Sabri Jamal 

 

Justerare 

 

Stephanie Herman 

 


