
 

Protokoll för Höstmötet 2020  

Datum: 2020-12-10 
Tid: 17:15 

Plats: Digitalt via Zoom 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE  

Ordförande Hanna Hugosson välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 

§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

Hanna Hugosson väljs av mötet till mötesordförande. Beslutet bifaller genom acklamation.  

§ 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

Axelia Nilsson väljs av mötet till mötessekreterare. Beslutet bifaller genom acklamation.  

§ 4 VAL AV TVÅ JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 

Matilda Zackrisson och Adam Brunell väljs av mötet till justerare tillika rösträknare. Beslutet 
bifaller genom acklamation.  

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING  

Dagordningen fastställs av mötet. Beslutet bifaller genom acklamation.  

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Röstlängden fastställs till 63 personer. Röstlängden bifaller genom acklamation, vilket innebär att 
mötet är beslutenligt.  

Röstlängden justeras till 63 röstande för punkt § 13. Beslutet bifaller genom acklamation. 

Röstlängden justeras till 64 röstande för punkt § 13. Beslutet bifaller genom acklamation. 

Röstlängden justeras till 65 röstande för punkt § 13. Beslutet bifaller genom acklamation. 

Röstlängden justeras till 46 röstande för punkt § 15. Beslutet bifaller genom acklamation. 

Röstlängden justeras till 47 röstande för punkt § 15. Beslutet bifaller genom acklamation. 

Röstlängden justeras till 46 röstande för punkt § 15. Beslutet bifaller genom acklamation. 

Röstlängden justeras till 47 röstande för punkt § 15. Beslutet bifaller genom acklamation. 

Röstlängden justeras till 48 röstande för punkt § 15. Beslutet bifaller genom acklamation. 



 

Röstlängden justeras till 47 röstande för punkt § 15. Beslutet bifaller genom acklamation. 

§ 7 ADJUNGERINGAR 

Mötet beslutar att adjungera in Isabella Ågren med närvaro- och yttranderätt samt 
yrkanderätt. Beslutet bifaller genom acklamation. 

§ 8 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 

Medlemmarna finner mötet stadgeenligt utlyst. Beslutet bifaller genom acklamation.  

§ 9 STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE 

Ordförande för verksamhetsår 2019/2020 Björn Strömstedt ger en årsberättelse för 
verksamhetsåret. Styrelsen genomförde två medlemsmöten, varav vårmötet blev digitalt. De 
uppfyllde C-nivån för en sektion hos StuFF. Det sektionsutvecklande projektet 
(SU-projekt) var att öka kommunikationen mellan kandidat- och masterprogrammet.  

§ 10 REVISORNS ÅRSBERÄTTELSE  

Sektionens revisor Maja Hultberg ger en årsberättelse för mästeriet under verksamhetsåret 
2019/2020 med rekommendation om ansvarsfrihet. Årsberättelse för styrelsen under 
verksamhetsår 2019/2020 bordläggs till vårmötet. 

§ 11 BESLUT FÖR ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 2019/2020 

Mötet beslutar att ansvarsfrihet för Styrelsen 2019/2020 bordläggs till vårmötet. Beslutet bifaller 
genom acklamation. 

§ 12 BESLUT FÖR ANSVARSFRIHET FÖR MÄSTERIET 2019/2020 

Mötet finner mästeriet 2019 ansvarsbefriade. Beslutet bifaller genom acklamation. 

§ 13 MOTIONER OCH PROPOSITIONER 

13.1 Propositioner 

13.1.1 KodVet som ett utskott till KogVet-sektionen 
                      Beslutet bifaller genom acklamation.  

13.1.2 Förtur för styrelsemedlemmar till Nijmegenresan. Styrelsen får som mest förtur till 
                      50% av tillgängliga platser på resan.  
                      Beslutet bifaller genom acklamation.  

13.1.3 Stadgetolkare får vara medlem i sektionen.  
                      Beslutet bifaller genom acklamation.   



 

§ 14 VAL AV KLASSREPRESENTANTER 

14.1 Ettan  

Frida Piscator Pettersson väljs av mötet till klassrepresentant. Beslutet bifaller genom 
acklamation. 

Julia Grentzelius väljs av mötet till suppleant. Beslutet bifaller genom acklamation.  

14.2 Tvåan  

Thea Carlqvist väljs av mötet till klassrepresentant. Beslutet bifaller genom acklamation. 

Ilona Kröll väljs av mötet till suppleant. Beslutet bifaller genom acklamation. 

14.3 Trean 

Jonathan Källbäcker väljs av mötet till klassrepresentant. Beslutet bifaller genom acklamation. 

Anna Thulin väljs av mötet till suppleant. Beslutet bifaller genom acklamation. 

14.4 Masterettan 

Wilhelm Brodin väljs av mötet till klassrepresentant. Beslutet bifaller genom acklamation. 

Martina Odéen väljs av mötet till suppleant. Beslutet bifaller genom acklamation. 

14.5 Mastertvåan 

Anton Björnqvist väljs av mötet till klassrepresentant. Beslutet bifaller genom acklamation. 

Alexander Löfstrand väljs av mötet till suppleant. Beslutet bifaller genom acklamation. 

 

§ 15 VAL AV MÄSTERI  

15.1 Chef 

Saga Elfstadius väljs av mötet till Mästerichef. Beslutet bifaller genom sluten röstning. 

15.2 General 

Isak Hagström väljs av mötet till General. Beslutet bifaller genom sluten röstning. 

15.3 Kassör 

Emil Graichen väljs av mötet till Kassör. Beslutet bifaller genom sluten röstning. 

15.4 Spons 

Emma Witt väljs av mötet till Spons. Beslutet bifaller genom sluten röstning. 



 

15.5 Logistik 

Linn Gustafsson väljs av mötet till Logistik. Beslutet bifaller genom sluten röstning. 

15.6 PR 

Oscar Amcoff väljs av mötet till PR. Beslutet bifaller genom sluten röstning. 

15.7 Gyckel 

Astrid Koch-Emmery väljs av mötet till Gyckel. Beslutet bifaller genom sluten röstning.  

15.8 Personal 

Tyra Wallén väljs av mötet till Personal. Beslutet bifaller genom sluten röstning. 

15.9 Mat och sittning 

Frida Piscator Pettersson väljs av mötet till Mat och sittning. Beslutet bifaller genom sluten 
röstning. 

15.10 Öl och bar 

Alicia Bernsland väljs av mötet till Öl och bar. Beslutet bifaller genom sluten röstning. 

15.11 Tryck 

Sara Mollin väljs av mötet till Tryck. Beslutet bifaller genom sluten röstning. 

§ 16 ÖVRIGT  

17.1 Övriga punkter 

Inga övriga punkter. 

§ 17 MÖTETS AVSLUTANDE  

Hanna Hugosson förklarar mötet avslutat.  

 

Vid protokollet 

Sekreterare: Axelia Nilsson Ordförande: Hanna Hugosson 

…………………………… …………………………… 

Justerare: Matilda Zackrisson Justerare: Adam Brunell 

……………………………   ……………………………. 


