
  

 

Årsmöte 2014-04-04 
 

 

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå 

Phone: +46(90) 786 76 78 

Web: www.hhus.se           

1(4) justeringssignatur 

 
............... .............. .............. 

§ 1. Mötets öppnande 

Föredragande: Oscar Sellhed 

Oscar Sellhed förklarar mötet öppnat kl 12.13 

 

§ 2. Val av mötesordförande 

Föredragande: Oscar Sellhed 

Årsmötet beslutar: 

att   välja Maximilian Mohlkert till mötesordförande. 

 

§ 3. Val av Sekreterare 

Föredragande: Maximilian Mohlkert 

Årsmötet beslutar: 

att   välja Maria Kapell till mötessekreterare. 

 

§ 4. Val av Justerare tillika rösträknare 

Föredragande: Maximilian Mohlkert  

Årsmötet beslutar: 

att   välja Maja Lundmark och Viktor Fredlund till justerare tillika rösträknare. 

 

§ 5. Godkännande av föredragslista 

Föredragande: Maximilian Mohlkert 

Årsmötet beslutar: 

att  godkänna föredragslistan. 

 

 

§ 6. Mötets behöriga utlysande 

Föredragande: Maximilian Mohlkert 

Årsmötet beslutar: 

att  anse mötet behörigen utlyst. 
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§ 7. Förvaltningsberättelse 

Föredragande: Olof Suneson 

Årsmötet beslutar: 

att fastställa förvaltningsberättelsen och lägga den till handlingarna. 

 

§ 8. Ekonomisk berättelse 

Föredragande: Henrik Näslund 

Årsmötet beslutar: 

att fastställa den ekonomiska berättelsen och lägga den till handlingarna. 

 

§ 9. Revisionsberättelse 

Föredragande: Maximilian Mohlkert 

Årsmötet beslutar: 

att fastställa revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna. 

 

§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för föreningen 

Föredragande: Henrik Näslund 

Årsmötet beslutar: 

att fastställa resultat- och balansräkningen för föreningen och lägga den till 
handlingarna.  

 

§ 11. Styrelsens förslag till vinstdisposition 

Föredragande: Henrik Näslund 

Årsmötet beslutar: 

att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition. 
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§ 12. Styrelsens ansvarsfrihet 

Föredragande: Maximilian Mohlkert 

Årsmötet beslutar: 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

 

§ 13. Medlemmarnas motioner 

Föredragande: Maximilian Mohlkert 

Förslag till beslut: Inga motioner har inkommit.  

Årsmötet beslutar: 

att inga motioner från medlemmarna har inkommit. 

 

§ 14. Styrelsens propositioner 

Föredragande: Maximilian Mohlkert 

Årsmötet beslutar: 

att fastställa styrelsens förslag till tillägg i reglementet gällande p.2.3.1 att införa 
ledningsposten vice ordförande för näringslivsutskottet. 

att fastställa styrelsens förslag till ändring i reglementet gällande p.2.3.4 att avskaffa 
ledningsposten junior controller för sociala utskottet. 

att fastställa styrelsens förslag till ändring i reglementet gällande p.2.3.5 att byta 
namn på ledningsposten IT ansvarig till kommunikatör. 

att fastställa styrelsens förslag till ändring i reglementet gällande p.2.3.5 att byta 
namn på ledningsposten marknadsföringsansvarig till vice ordförande för 
marknadsutskottet.  

att fastställa styrelsens förslag till ändring i reglementet gällande p.2.3.2 att byta 
namn på Kvalitetsutskottet till Utbildningsutskottet.  

 

§ 15. Val av inspektor  

Föredragande: Maximilian Mohlkert 

Årsmötet beslutar: 

att utse Owe R Hedström till föreningens inspektor för perioden 2014-04 till 2016-04. 
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§ 16. Val av revisorer, varav minst en godkänd revisor 

Föredragande: Maximilian Mohlkert  

Årsmötet beslutar: 

att utse Jessica Semb och revisionsbyrån Baker Tilly till föreningens revisorer inför 
kommande mandatperiod. 

 

§ 17. Övriga frågor  

Föredragande: Maximilian Mohlkert 

Inga övriga frågor. 

 

§ 18. Mötets avslutande  

Föredragande: Maximilian Mohlkert 

Maximilian Mohlkert förklarar mötet avslutat kl 13.00 

 
 


