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Protokoll Bokslutsmöte 2013 
Tid:  2013-03-14, klockan 19.00 
Plats:  Perstorp, Kårhuset 

Närvarande 
Christian Nilsson  Ordförande 
Linus Svensson  Kassör 
Torbjörn Liljeholm  Aktivitetsansvarig 
Fredrik Andersson  Systemansvarig 
Erik Iveroth  Sekreterare 
Jacob Gradén  Informationsansvarig 
Rolf Andersson  Revisor 
Tony Sjöstrand  Revisor 
Alexander Hung  
Magnus Ivarsson  
Edward Linderoth Olsson  
Lars Wellgård  

 

Beslut och diskussioner 
§ 1 OFMÖ Christian Nilsson förklarade mötet öppnat kl 19.00. 

§ 2 Tid och sätt Mötet beslöt 
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande. 

§ 3 Val av mötesordförande Mötet beslöt 
att välja Christian Nilsson till mötesordförande. 

§ 4 Val av mötessekreterare  Mötet beslöt 
att välja Erik Iveroth till mötessekreterare. 

§ 5 Val av justeringsperson  Mötet beslöt 
att välja Fredrik Andersson till justeringsperson. 

§ 6 Eventuella adjungeringar Inga adjungeringar. 

§ 7 Dagordningen Mötet beslöt 
att godkänna dagordningen i sin helhet. 

§ 8 Föregående mötes protokoll Protokoll för bokslutsmöte 2012 var bifogat i handlingarna. 
Mötet beslöt 
att godkänna protokollet i sin helhet. 

§ 9 Styrelsens 
verksamhetsberättelse för 
2012 

Christian Nilsson sammanfattade muntligt den till handlingarna bifogade 
verksamhetsberättelsen för 2012. Christian gav även en statusrapport på att 
vi idag har 623 st. betalande medlemmar. 

§ 10 Bokslut för 2012 Christian Nilsson redogjorde för den till handlingarna bifogade 
bokslutsrapporten för 2012. 
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Diskussion uppstod kring den stora kostnaden för 
medlemshanteringssystemet Membit. Christian påpekade dock att trots den 
stora kostnaden så är det nog ändå värt pengarna eftersom vi får allt i en 
gemensam lösning. En stor del av avgiften är porto och utskick – avgifter 
som vi inte kommer ifrån även med en annan lösning. 
 
Till protokollet skall dock nedtecknas att mötet uppmanar styrelsen att 
försöka undersöka om föreningen kan hitta en billigare lösning för 
medlemshanteringen. 
 
Mötet diskuterade även hur mycket som är rimligt att sponsra sektionerna 
ekonomiskt när de har alumniaktiviteter. I-sek, E-sek samt F-sek har fått 
olika mängd ekonomiskt stöd. 

§ 11 Revisionsberättelse Revisorer Rolf Andersson och Tony Sjöstrand redovisade muntligt sin 
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2012.  
Revisorerna har efter granskning inte funnit några anmärkningar eller 
invändningar mot den redovisade ekonomiska berättelsen.  
Således tillstyker revisorerna styrelsen full ansvarsfrihet för 2012. 

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för 
stryrelsen 2012 

Ingen diskussion förelåg. 
 
Mötet beslut enhälligt 
att ge styrelsen 2012 ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012, samt 
att lägga dokument ”Revisionsberättelse 2012” till handlingarna. 

§ 13 Övrigt Mötet diskuterade (snarare genom monolog från Christian Nilsson) 
möjligheter att ha en gemensam aktivitet med sektionerna, en större 
återträff för alumner. 
 
Mötet diskuterade även möjliga aktiviteter. Torbjörn Liljeholm meddelade 
att han tittar på möjlighet att genomföra pistolskytte som aktivitet. Förslaget 
möttes med jubel och stående ovationer.  
 
Återkommande var även diskussion om bristande nytillskott av medlemmar. 
Vad kan vi göra för att locka dem? ”Om man får in 20 nya medlemmar; så 
får man ett tandemhopp?” 
 
Är det ett lockande erbjudande att erbjuda sista årets studenter gratis 
medlemskap första året om de går med? 

§ 14 OFMA Ordförande Christian Nilsson förklarade mötet avslutat kl 19.40. 

Vid protokollet Justeras 

ERIK IVEROTH FREDRIK ANDERSSON 
Mötessekreterare Justeringsperson 
 

Justeras 
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CHRISTIAN NILSSON 
Mötesordförande 


