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Protokoll Årsmöte 2013 
Tid:  2013-12-01, klockan 12.00 
Plats:  Perstorp, Kårhuset 

Närvarande 
Christian Nilsson (F04) Ordförande 
Fredrik Andersson (D07) Systemansvarig 
Erik Iveroth (D05) Sekreterare 
Jacob Gradén (D01) Marknadsföringsansvarig 
Linus Svensson (D07) Kassör 
Tony Sjöstrand (F79) Revisor 
Rolf Andersson (E72) Revisor 
John Kumlin (N07) Medlem 
Maria Nykvist (K03) Medlem 
Alexander Hang (K99) Medlem 
Daniel Ståhl (F06) Medlem 
Lars Mauritzson (E70) Medlem 
Lars Nellgård (M72) Medlem 
Miriam Friberg (MD07) Medlem 
Johan Garmer (M02) Medlem 
Jonatan Kåhrström (F07) Medlem 
  

 

Beslut och diskussioner 
§1 Mötet öppnas Christian Nilsson förklarade mötet öppnat kl 12.00. 

§2 Tid och sätt Maria Nykvist påpekade att handlingarna kom ut sent. 
 
Mötet beslöt, med Marias kommentar i beaktning, 
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 förelåg. 

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

§8 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt 
att lägga protokollet från bokslutsmöte 2013 till arkivet. 

§9 Rapport från styrelsen Christian föredrog muntligt, den till handlingarna bifogade, rapporten från 
styrelsen.   
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§10  Proposition angående 
medlemsavgift för 2014 

Christian föredrog muntligt propositionen. Mötet hade inga kommentarer. 
 
Mötet beslöt i enighet med propositionen; 
att fastställa medlemsavgiften för 2014 till 100 kr per medlem. 

§11 Proposition angående Budget 
2014 

Christian föredrog muntligt propositionen.  
Jacob Gradén yrkade på följande ändringar: 
 
Medlemsavgift:   öka med 2000 kr 
Ränteintäkter:   öka med 1000 kr 
Styrelsen fika:   öka med 1000 kr 
Aktiviteter:   minska med 6200 kr 
Bidrag till sektionsakt. öka med 6000 kr 
Hemsida, serverplats:  öka med 1000 kr 
Bankavgifter:   öka med 700 kr 
Övrigt:   öka med 1000 kr 
 
Dessa ändringar har Jacob även tidigare diskuterat  med styrelsen per mail. 
Styrelsen jämkade sitt förslag med Jacobs ändringar. 
 
Mötet beslöt; 
att fastslå 2014 års budget enligt styrelsens proposition, med Jacob 
Gradéns ändringar.  

§12 Proposition angående 
verksamhetsplan 

Christian föredrog muntligt propositionen. Mötet hade inga kommentarer. 
 
Mötet beslöt; 
att fastställa verksamhetsplanen för 2014 enligt den till mötet bifogade 
bilagan (nr 5) ”Verksamhetsåret 2014”. 

§13 Val av ordförande Jacob Gradén kandiderade på mötet. Inga andra kandidater presenterade sig. 
 
Mötet beslöt; 
att välja Jacob Gradén (pnr. 19820410 – 2514) till Ordförande för 
Alumniföreningen vid TLTH under verksamhetsåret 2014. 

§14 Val av styrelseledamöter Val av Kassör. 
Linus Svensson kandiderade på mötet. Inga andra kandidater presenterade sig. 
 
Mötet beslöt; 
att välja Linus Svensson (pnr. 19870108 – 5618) till Kassör för 
Alumniföreningen vid TLTH under verksamhetsåret 2014. 
 
Val av Sekreterare. 
Erik Iveroth kandiderade på mötet. Inga andra kandidater presenterade sig. 
 
Mötet beslöt; 
att välja Erik Iveroth till Sekreterare för Alumniföreningen vid TLTH 
under verksamhetsåret 2014. 
 
Val av Aktivitetsansvarig. 
Torbjörn Liljeholm kandiderade, genom Christian Nilsson. Inga andra 
kandidater presenterade sig. 
 
Mötet beslöt; 
att välja Torbjörn Liljeholm till Aktivitetsansvarig för Alumniföreningen 
vid TLTH under verksamhetsåret 2014. 
 
Val av Marknadsföringsansvarig. 
Johan Garmer kandiderade. Inga andra kandidater presenterade sig. 
 
Mötet beslöt; 
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att välja Johan Garmer till Marknadsföringsansvarig för 
Alumniföreningen vid TLTH under verksamhetsåret 2014. 
 
Val av Informationsansvarig. 
Jonatan Kåhrström kandiderade. Inga andra kandidater presenterade sig. 
 
Mötet beslöt; 
att välja Jonatan Kåhrström till Informationsansvarig för 
Alumniföreningen vid TLTH under verksamhetsåret 2014. 
 
Val av Systemansvarig. 
Fredrik Andersson kandiderade. Inga andra kandidater presenterade sig. 
 
Mötet beslöt; 
att välja Fredrik Andersson till Systemansvarig för Alumniföreningen 
vid TLTH under verksamhetsåret 2014. 

§15 Val av valberedning Inga kandidater presenterade sig. Föreningen har klarat sig bra utan 
valberedning senaste åren. 
 
Mötet beslöt 
att vakantsätta posten valberedning, samt 
att uppdra åt styrelsen 2014 att försöka finna en valberedning alternativt 

sköta valberedningens arbete i dess frånvaro. 

§16 Val av revisor Rolf Andersson och Tony Sjöstrand kandiderade.  
 
Mötet beslöt 
att välja Rolf Andersson (E72) till Revisor för Alumniföreningen vid 
TLTH under verksamhetsåret 2014, samt 
att välja Tony Sjöstrand (F79) till Revisor för Alumniföreningen vid 
TLTH under verksamhetsåret 2014. 

§17 Verksamhet Jacob Gradén ledde en diskussion gällande vilka aktiviteter som mötets 
deltagare hade velat göra nästkommande år. Följande aktiviteter nämndes och 
diskuterades:  

• Prova på flygning 
• Studiebesök (fackliga, maxlab, MAX IV, besök hos företag, besök på 

Lund Life Science Village, utomlandsbesök) 
• Föreläsningar från roliga/vettiga professorer eller andra intressanta 

personer. 
• Kålmården. 

§18 Övrigt Inget diskuterades på punkten. Mötets deltagare verkade ivrigt intresserade, 
likt ett barn på julafton som väntar på tomtens julklappar, att komma iväg till 
julbordet istället. 

§19 OFMA Christian Nilsson tackade för året i ett kort men koncist tal. 
Ordförande Christian Nilsson förklarade mötet avslutat runt klockan ett. 
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Vid protokollet Justeras 

ERIK IVEROTH FREDRIK ANDERSSON 
Mötessekreterare Justeringsperson 
 

Justeras 

CHRISTIAN NILSSON 
Mötesordförande 


