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LULEÅ STUDENTKÅR

Datum:
Tid:

Plats:
Kallade:

28/02/2017
17.00
A109
Juridiska Föreningens medlemmar och studenter som läser det
Rättsvetenskapliga programmet

Formalia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare för sektionsstämma
Val av två (2) justerare, tillika rösträknare
Godkännande och fastställande av föredragningslistan
Fråga om sektionsstämmans stadgeenliga utlysande
Behandling av förslag från styrelse eller medlem
Motion från medlem
Fastställande av röstlängd
Adjungeringar

Information
10. Förra verksamhetsårets styrelses verksamhetsberättelse
11. Förra verksamhetsårets styrelses revisionsberättelse

Beslut
12. Fråga om ansvarsfrihet för förra verksamhetsårets styrelse

Avslutande formalia
13. Mötets avslutande
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Formalia
1.

Mötet öppnas 17.05

Val av ordförande och sekreterare för sektionsstämma
2.
Solva Jakobsen till mötesordförande och Viktor Holmqvist till mötessekreterare.
Val av två (2) justerare, tillika rösträknare
3.
Emma Jensen och Jim Törnqvist blir valda till justerare tillika rösträknare.
4.
Godkännande och fastställande av föredragningslistan
Stämman godkände och fastställde föredragningslistan
Fråga om sektionsstämmans stadgeenliga utlysande
5.
Stämman godkänner stämmans stadgeenliga utlysande
Behandling av förslag från styrelse eller medlem
6.
Inget förslag från styrelse eller medlem har inkommit
Motion från medlem
7.
Ingen motion från medlem har inkommit
Fastställande av röstlängd
8.
Röstlängden fastställs till 6 personer.
9.

Adjungeringar
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Information
10.

Förra verksamhetsårets styrelses verksamhetsberättelse

Bilaga A

Stämman beslutade om att lägga Bilaga A till handlingarna.
11.

Förra verksamhetsårets styrelses revisionsberättelse
Föredragande: Internrevisor Alexandra Larsson

Bilaga B

Stämman beslutade om att lägga Bilaga B till handlingarna.
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Beslut
12.

Fråga om ansvarsfrihet för förra verksamhetsårets styrelse

Formalia: Röstlängden justeras till 5 personer och ny ordförande för mötet för denna punkt blir Jim
Törnqvist utöver rösträknare.
Förslag till beslut
Sektionsstämman beslutar följande:
att
styrelsen för 2016, förutom f.d ordförande Johan Lindgren, beviljas ansvarsfrihet för det
verksamhetsåret. Nytt beslut om ansvarsfrihet för Johan Lindgren kommer att tas när deklarationen
för verksamhetsåret 2015 är inskickad till rätt part och innan sista juni 2017, samt skickat intyg till
styrelseledamöter som varit aktiva under hans mandatperiod.

Beslut
Sektionsstämman beslutar att:
att
styrelsen för 2016, förutom f.d ordförande Johan Lindgren, beviljas ansvarsfrihet för det
verksamhetsåret. Nytt beslut om ansvarsfrihet för Johan Lindgren kommer att tas när deklarationen
för verksamhetsåret 2015 är inskickad till rätt part och innan sista juni 2017, samt skickat intyg till
styrelseledamöter som varit aktiva under hans mandatperiod.
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Avslutande formalia
13.

Mötets avslutande

Mötet avslutas 17.54

