
Protokoll - Ordinarie årsmöte VT19  
Tid: 13/5-19 kl 17:15 

Plats: HA2, Hörsalsvägen, Campus Johanneberg 

Kallade: Samtliga i föreningen Chalmers Studentkårs Idrottssällskap 

 

§1. Preliminärer 

I. Sammanträdet öppnar mötet 

Mötet öppnas kl 17:16 av ordförande Johanna Lundin 

 

II. Upptagande av närvarolista 

18 närvarande varav 15 medlemmar 

 

III. Fastställande av röstlängd 

Alla 15 närvarande medlemmar har rösträtt 

 

IV. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

Kallelse 15/4 via mejl samt på facebooksida, handlingar sända på mejl 6/5  

 

V. Val av ordförande till sammanträdet 

Styrelsen nominerar Johan Andersson till mötesordförande 

Beslut: Johan Andersson väljs till mötesordförande 

 

VI. Val av sekreterare till sammanträdet 

Styrelsen nominerar Johanna Lundin till mötessekreterare 

Beslut: Johanna Lundin väljs till mötessekreterare 

 

VII. Val av två justerare tillika rösträknare 

Reent Schlegel och Henrik Landergren nominerar sig själva 

Beslut: Reent Schlegel och Henrik Landergren väljs som justerare tillika rösträknare 

 

VIII. Godkännande av föredragningslista 

Beslut: Mötet godkänner föredragningslista 

 

 

 

 

Mötesordförande Sekreterare Justerare Justerare 

Johan Andersson Johanna Lundin Reent Schlegel Henrik Landergren 

 



§2. Berättelse om föreningens verksamhet under det innevarande verksamhetsåret 

Styrelsen har representerat föreningen på Tivolit samt på Studentidrottsgalan. Under året har 

Padel startat upp och Badminton har återuppstartats. En resa till Vasaloppet arrangerades 

och ett samarbete med Kåren har inletts. 

Simning har deltagit på SM och haft träningar varje lördag, de har även haft ett träningsläger. 

Fotboll deltar i ett serierspel i divison 6 och har träningar varje vecka. 

Innebandy har haft träningar fram tills för ett par veckor då intresset dog ut, men hoppas 

några vill ta upp det i framtiden. 

Rodd tränar tisdagar och fredagar och använde vintern för att träna till inomhus-SM. 

Cykling har haft ungefär en träning i veckan sedan mars, de hade också CM i början av året. 

Volleyboll har haft träningar varje vecka och äntligen lyckats lösa tillgång till en större hall. 

Padel startade upp i januari och hade stort intresse reda från början. Har en träning varje 

lördag och utöver det ett seriespel. 

Ingen närvarande från Frisbee, Badminton eller Golf. 

 

§3. Ekonomisk genomgång av innevarande verksamhetsår 

Fabian redovisar ekonomin som är stabil för föreningen. Alla är välkomna med specifika 

frågor direkt till honom. 

 

§4. Val till föreningsstyrelse 

Förslag på ordförande: Michael Bergmann 

Beslut: Michael Bergmann väljs till ordförande 

 

Förslag på kassör: Jens Lundgren 

Beslut: Jens Lundgren väljs till kassör 

 

Förslag på ledamöter: Jonathan Stålberg, Ida Höglund Persson, Elias Nilsson 

Beslut: Jonathan Stålberg, Ida Höglund Persson, Elias Nilsson väljs till ledamöter 

 

§5. Val av revisor till föreningen 

Förslag på revisor: Lucas Thomée 

Beslut: Lucas Thomée väljs till revisor 

 

§6. Inkomna propositioner 

I. Stadgeändring 

Petter visar upp och presenterar förslaget på stadgeändringen för alla närvarande på mötet. 

Mötesordförande Sekreterare Justerare Justerare 

Johan Andersson Johanna Lundin Reent Schlegel Henrik Landergren 

 



Beslut: Mötet godkänner stadgeändringen, Reent och Henrik bekräftar att beslutet är 

enhälligt.  

 

§7. Fastställande av medlemsavgift 

Fabian presenterar med hjälp av Petter förslaget på att höja medlemsavgiften till 150 kr från 

100 kr, där 50 kr skulle gå till Styrelsen för att täcka årliga kostnader som bankavgifter mm. 

Resterande 100 kr skulle gå direkt ut till sporterna som en “glasspeng” eller till 

äskningspotten.  

Henrik föreslår en medlemsavgift på 100 kr. 

Det diskuteras kring de olika summorna, fördelar är att man får tillgång till fler sporter men en 

nackdel är att det blir dyrt om man bara är med på enstaka träningar.  

Beslut: Mötet beslutar att medlemsavgiften höjs till 150 kr.  

 

§8. Övrigt 

Det påminns om att sporterna kan äska om pengar för att spendera fram till sommaren.  

 

§9. Mötet avslutas 

Mötet avslutas 18:17 

 

Mötesordförande Sekreterare Justerare Justerare 

Johan Andersson Johanna Lundin Reent Schlegel Henrik Landergren 

 


