Höststämma i Chalmers Dykarklubb
18:16 2018-11-29 Maskinhuset, Chalmers, Göteborg

1. Mötets öppnande.
Lovisa Bodin öppnade mötet klockan 18:16.
2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare.
Stämman valde:
i) Lovisa Bodin till mötesordförande.
ii) Irina Sveide till mötessekreterare.
iii) Till justerare valdes:
• Daniel Willim.
• David Scharin.
3. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
Mötet ansåg att stämman blivit behörigt utlyst.
4. Godkännande av dagordning.
2018 års styrelse hade tidigare föreslagit en dagordning via e-post som
reviderats med tillägg av punkterna ”godkännande av dagordning” och
”motioner och propositioner”, före stämman. Den reviderade
dagordningen godkändes med tillägg av punkterna ”bokföring 2017”
och ”ordning”.
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5. Verksamhetsplan.
Mötesordförande läste upp förslag på verksamhetsplan för 2019, som
föreslagits av 2018 års styrelse. Förslaget var uppdelat och avsåg 6
olika områden av Chalmers Dykarklubbs verksamhet. Mötet godtog
verksamhetsplanen med revideringarna:
• Ändrande av ”deltagande” på Tivoli och Nollkampen, till
synlighet under mottagningen.
• Tillägg om prioritering av underhåll av gasanläggning.
• Tillägg om anordnande av dykloppis.
6. Budget.
Mötesordförande läste upp förslag av budget för Chalmers Dykarklubb
under verksamhetsåret 2019 som föreslagits av 2018 års styrelse.
Budgetförslaget godtogs av mötet och lades till handlingarna.
7. Sittande styrelse.
Chalmers Dykarklubbs styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2018
presenterades av mötesordförande. Endast 7 av 11 styrelsemedlemmar
närvarade på stämman.
8. Styrelseinval för 2019.
Valberedningen bestående av Christer Larsson och Sten Meyer genom
sammankallande Andreas Nilsson föredrog förslag på kandidater för
Chalmers Dykarklubbs styrelse för verksamhetsåret 2019. Förslaget
godtogs och till 2019 års styrelse utsåg mötet:
i) Lovisa Bodin (900522-5843) till ordförande
ii) Daniel Willim (970727-0097) till kassör
iii) Irina Sveide till sekreterare
iv) Till övriga ledamöter utsågs:
•
•
•
•
•
•

Linus Svensson
David Scharin
Nicklas Åkerlund
Filip Pettersson
Martin Hagmar
Malin Waern

Ordförande, kassör och sekreterare röstades in var för sig. Övriga
ledamöter röstades in tillsammans. Styrelsen som valdes på mötet fick i
uppdrag att utse en av dess ledamöter till vice ordförande för föreningen.
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9. Revisor för 2019.
Valberedningen genom Andreas Nilsson föreslog Sten Meyer till revisor
för verksamhetsåret 2019. Medlemmen Per Grönberg kandiderade även
som revisorsuppleant. För verksamhetsåret 2019 utsåg stämman:
• Sten Meyer till revisor
• Per Grönberg till revisorssuppleant
10. Valberedning för 2019.
Andreas Nilsson ställde upp som kandidat till valberedningen. Nicklas
Åkerlund nominerade Carl-Johan Brengesjö till valberedningen. Stämman
utsåg Andreas Nilsson till sammankallande valberedning för
verksamhetsåret 2019. Stämman gav även Andreas Nilsson mandat att
utse två stycken ledamöter till valberedningen.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
Det föreslogs att Chalmers Dykarklubb skulle ändra
medlemskategorierna för verksamhetsåret 2019 till:
• ”Medlem i Chalmers Studentkår” till ”Studerande”, så att alla
studenter därmed skulle tillhöra kategorin.
• ”Ej medlem i Chalmers Studentkår” till ”Ej studerande”.
Förslaget godtogs av stämman. Stämman fastslog medlemskategorier
med motsvarande medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019 till:
i) 550kr för ej studerande medlem.
ii) 300kr för studerande medlem.
iii) 20kr för icke-dykande medlem.
iv) 250kr för dubbelansluten medlem i SSDF som inte studerar.
v) 160kr för dubbelansluten medlem i SSDF som studerar.
12. Motioner och propositioner.
Inga motioner eller propositioner hade inkommit till stämman.
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13. Bokföring 2017.
Revisor för verksamhetsåret 2017 Isabelle Johansson redogjorde att hon
hade sammanställt en revisionsberättelse som yrkade på ansvarsfrihet
för 2017års styrelse. Enligt föreningsstämman som ägde rum den 1 mars
2018, så gavs 2017 års styrelse ansvarsfrihet förbehållet att revisorn inte
motsatte sig beslutet.
14. Ordning.
Chalmers Dykarklubbs styrelse för 2018 uppmanade folk att ta hem
sina dyktuber från lokalen. Mötet diskuterade hur klubben skulle få
medlemmar att ta hem sina tuber. Det föreslogs att Chalmers
Dykarklubbs styrelse sätter lappar på alla tuber i lokalen och utlyser
att klubben kommer göra sig av med de tuber som har kvar lappar på
sig före nästa planerade föreningsstämma, som äger rum under våren
(vårstämman). Förslaget infattar även att föreningen därefter gör sig
av med de tuber som fortfarande har lappar på sig efter vårstämman.
Förslaget godtogs av stämman.
15. Mötets avslutande.
Mötet avslutades klockan 19:14.
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Vid tangentbordet

......................
Irina Sveide

Justerare

...........................
Daniel Willim

...........................
David Scharin

Datum

Datum

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

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

Mötesordförande

...........................
Lovisa Bodin
Datum

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