
PROTOKOLL
Alumniföreningen vid TLTH
Bokslutsmöte 2016

Lund, 13 mars 2016

Protokoll Bokslutsmöte 2016
Tid: 2016-03-13, klockan 11.00

Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande
Jacob Gradén Ordförande
Gustav Sällberg Kassör
Peter Seimar D09
Hanna Runer Informationsansvarig
Magnus Ivarsson F97
Lars Nellgård M72
Rolf Andersson Revisor
Tony Sjöstrand Revisor
Alexander Hang

Beslut och diskussioner
§ 1 OFMÖ Jacob Gradén förklarade mötet öppnat kl 11.15.

§ 2 Tid och sätt Mötet beslöt

att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av mötesordförande Mötet beslöt

att välja Jacob Gradén till mötesordförande.

§ 4 Val av mötessekreterare Mötet beslöt

att välja Hanna Runer till mötessekreterare.

§ 5 Val av justeringsperson Mötet beslöt

att välja Gustav Sällberg till justeringsperson.

§ 6 Eventuella adjungeringar Närvaro av mötets deltagare har noterats.

Mötet beslöt

att adjungera de som behöver adjungeras på närvarolistan.

§ 7 Dagordningen Mötet beslöt

att godkänna dagordningen i sin helhet.

§ 8 Föregående
mötesprotokoll

Mötet beslöt

att godkänna protokollet från årsmötet 2015.

§ 9 Styrelsens
verksamhetsberättelse för
2015

Jacob Gradén visade verksamhetsberättelsen för 2015 års verksamhet på

projektor för mötet.

Alexander Hang kommenterar på enkäten som skickades ut. Han undrar hur

resultatet blev. Jacob redogjorde att det är mycket data att gå igenom, och
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totalresultatet är inte färdigställt. Han berättar att det kommer att skrivas ett

dokument, på sektionsnivå, och det kommer att komma ut när det är klart.

Magnus Ivarsson berättar att han hade tyckt det varit roligt att köra gocart,

han fortsätter med att berätta om ett ställe ute på Ljungbyhed(stavning) som

anordnar denna typen av aktiviter. Jacob berättar att han borde maila

aktivitetsansvarige, Erik Iveroth, om detta.

Mötet beslöt

att lägga verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2015 till handlingarna.

§ 10 Bokslut för 2015 Jacob Gradén visade bokslutet på projektor för mötets deltagare. Jacob

redogjorde muntligt för innehållet.

Mötet beslöt

att lägga bokslutet till handlingarna.

§ 11 Revisionsberättelse Revisorer Rolf Andersson och Tony Sjöstrand redovisade muntligt sin

revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015.

Revisorerna har efter granskning inte funnit några anmärkningar eller

invändningar mot den redovisade ekonomiska berättelsen.

Således tillstryker revisorerna styrelsen full ansvarsfrihet för 2015.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen 2015

Ingen diskussion förelåg.

Mötet beslöt enhälligt

att ge styrelsen 2015 ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015, samt

att lägga dokument ”Revisionsberättelse 2015” till handlingarna.

§ 13 Övrigt Jacob visar upp ett draft till dokumentet “Alumniföreningens mål för 2016”

Tony Sjöstrand frågar hur de olika Alumniverksamheterna för

LU/LTH/TLTH fungerar. Jacob ritar upp en skiss på hur de olika

verksamheterna ser ut, och hur/om dem är aktiva.

Magnus Ivarsson föreslår att ordna något under nollningen så att alumner får

vara unga igen, och studenterna får träffa alumner.

§ 14 OFMA Ordförande Jacob Gradén förklarade mötet avslutat kl 11.56.
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Vid protokollet Justeras

HANNA RUNER GUSTAV SÄLLBERG

Mötessekreterare Justeringsperson

Justeras

JACOB GRADÉN

Mötesordförande
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