Navitas studentförening

Majmöte 2017
Datum: 2017-05-23
Tid: 17:18
Plats: U4, Campus Valla, Linköping

§ 1. Mötets öppnande
Isak Höglund förklarar mötet öppnat.

§ 2. Mötets behörighet
Mötet anses behörigt. Kallelse skickades ut i nyhetsbrev 2017-05-09, 2 veckor innan mötet för
att delge föreningens medlemmar. Finner bifall.

§ 3. Val av mötesfunktionärer (Ordförande, sekreterare, justerare)
Selma föreslår styrelsens ordförande, Isak Höglund, som mötesordförande. Finner bifall.
Isak föreslår styrelsens kassör, Selma Mujkic, till sekreterare. Finner bifall.
Isak föreslår Lovisa Grönhaug till justerare och eventuell rösträknare. Finner bifall.

§ 4. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs till 35 st

§ 5. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
Per Kihlström, ordförande för verksamhetsåret 16/17, välkomnas fram för att presentera
verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. Per berättar om tidigare års arrangerade
aktiviteter, evenemang och framgångar. Förutom dessa aktiviteter och evenemang så har
verksamhetsåret till mångt om mycket handlat om att göra en ny grafisk profil åt Navitas och att
försöka synas mer på alla delar av campus. Cirka 300 nya medlemmar har föreningen fått in.
Navitas nya hemsida lanserade under vårterminen. Den årliga Navitas-resan genomfördes tyvärr
inte.
Mötet beslutar om att lägga föregående års verksamhetsberättelse till handlingarna. Finner
bifall.
§ 6. Bokslut för föregående verksamhetsår
Kassören hoppade av i början av vårterminen, vilket ledde till att en ny fick väljas in. Jesper
Bergman (som då var ordförande för nätverksutskottet), valdes in som ny kassör. Det sena
inhoppet påverkade det löpande arbetet med ekonomin.
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Jesper Bergman, presenterar bokslut för föregående verksamhetsår. Bokslutet visar på att
kostnader och intäkter är procentuellt ungefär detsamma. Årets resultat blev -7026,27. Det var
sedan tidigare beräknat att föreningen skulle gå minus under föregående verksamhetsår, med
tanke på kostnaden av Navitas nya hemsida som lanserades. Då ingen Navitas-resa genomfördes
under tidigare verksamhetsår, blev resekostnader noll, och resultatet blev då negativt på grund
av marknadsföringen.
Mötet beslutar om att lägga föregående verksamhetsårs bokslut till handlingarna. Finner bifall.

§ 7. Revisorernas berättelse
Jesper läser upp revisorns berättelse då Therese Henriksson, revisor för verksamhetsåret 16/17
är frånvarande på grund av sjukdom.

§ 8. Beviljande av ansvarsfrihet
Ger styrelsen 16/17 ansvarsfrihet.

§ 9. Övriga frågor
Inga övriga frågor. Tackar styrelsen 16/17.

§ 10. Mötets avslutande
Mötet avslutat.
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