
 
 

 

Protokoll årsstämma 2012-12-05 

 
 

a   Årsstämman förklarades öppnad av Erik Lundin Mötets öppnande 

b Stämman hade i stadgeenlig ordning blivit utlyst. Fråga om stämman blivit i 

stadgeenlig ordning utlyst 

c Röstlängden fastställdes till 11 st. Fastställande av röstlängd 

d Arvid Gynnå valdes till mötets ordförande. Val av mötesordförande 

e Till stämmans sekreterare valdes Olle Nordesjö Val av mötessekreterare 

f Hampus Elofsson valdes att jämte mötesordföranden justera protokollet. Val av en person att jämte ordf. 

justera protokollet 

g Pikkei Yuen valdes till rösträknare. Val av rösträknare 

h Ordföranden gick igenom årsredovisningen, vilken skickats ut till 

samtliga medlemmar.  

Stämman beslutade att anta föreslagen resultatdisposition enligt följande: 

Balanserat resultat          0 kr 

Årets resultat  59 169 kr 

Att balansera i ny räkning 59 169 kr 

Årsredovisningen godkändes. 

Revisorn gick igenom revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen 

godkändes. 

Behandling av 

verksamhetsberättelse, balans- och 

resultaträkning och 

i Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2011/2012. 
Fråga om ansvarsfrihet för 

styrelseledamöterna 

j Verksamhetsplanen för följande verksamhetsår fastställs av stämman 

till ”Se till att Uppsala ställer upp med ett lag i iGEM” 

Stämman beslutar att ålägga styrelsen att lägga en verksamhetsbudget 

Fastställande av verksamhetsplan 

och budget 

k Stämman fastställde att föreningen ska ha fem ledamöter och fyra 

suppleanter 
Beslut angående antalet 

styrelseledamöter och suppleanter 

l Stämman fastställde att styrelsen får utse ordförande själv Beslut om stämman ska utse 

styrelseordförande samt i 

förekommande fall val av 

styrelseordförande 

m Stämman valde följande nya ordinarie ledamöter: 

Hampus Elofsson 

Erik Gullberg 

Erik Lundin 

Val av styrelseledamöter 

iGEM UPPSALA 



Anders Edlund 

Pikkei Yuen 

n Stämman valde följande nya suppleanter: 

Sabri Jamal  

Anna Olofsson  

Olle Nordesjö  

Joel ås 

Val av styrelsesuppleanter 

o Till förenigens revisor valdes Arvid Gynnå  

Till revisorsuppleant valdes Joakim Karlsson 

Val av revisorer samt 

revisorssuppleanter 

p Karl Dyrhage valdes till valberedare och får i uppdrag att kooptera in fler 

valberedare under verksamhetsåret 
Val av valberedning 

q Stämman beslutade att låta styrelsen utse firmatecknare. Beslut om firmatecknare 

r Stämman beslutade att styrelsen utser vilka ledamöter som har 

teckningsrätt till konto 8381-6, 923 716 654-2 i Swedbank.  
Teckningsrätt till konto 

s Två förslag kom upp angående medlemsavgift: 

Förslag ett: 20 kr per år kvarstår 

Förslag två: En höjning till 30 kr per år.  

Röstningen föll ut enligt nedan.  

Kvarstår: 8  

Höjning: 4 

Medlemsavgiften fastställdes av stämman till 20 kr 

Fastställande av medlemsavgiften 

t Stämman beslutade på styrelsen inrådan att göra följande ändringar 

(1,2,3) i stadgarna görs: 

1) 

Från: 

§ 5B: Årsmötet kungöres senast en (1) månad före sammanträdet. 

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor 

före årsmötet. 

Till: 

§ 5B: Årsmötet kungöres senast två (2) veckor före sammanträdet. 

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en (1) vecka 

före årsmötet. 

2) 

Från:  

§ 8 Stadgeändring: Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. 

Förslag härom insändes minst 6 veckor före årsmötet till styrelsen som 

avger utlåtande. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna 

röster. 

Till: 

§ 8 Stadgeändring Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. 

Förslag härom insändes minst en (1) vecka före årsmötet till styrelsen som 

avger utlåtande. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna 

Av styrelsen till stämman 

hänskjutna frågor samt av 

föreningsmedlem till 

föreningsstämman i stadgeenlig 

ordning inkomna ärenden 



röster. 

3) 

Från:  

§ 9 Upplösning: Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. 

Förslag härom insändes minst 6 veckor före årsmötet. Styrelsen avger 

utlåtande. För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av avgivna röster. 

Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar Institutionen för Biologisk 

Grundutbildning vid Uppsala universitet. 

§ 9 Upplösning Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. 

Förslag härom insändes minst en (1) vecka före årsmötet. Styrelsen avger 

utlåtande. För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av avgivna röster. 

Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar Institutionen för Biologisk 

Grundutbildning vid Uppsala universitet. 

u - Övriga frågor 

 

 

v Stämman avslutades. 

 

Stämmans avslutande 

 

Sekreterare Justerare Ordförande 

   

Olle Nordesjö Hampus Elofsson Arvid Gynnå 

 


