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Preliminärer

•

Mötets öppnande

•

Mötets behörighet och beslutsmässighet

•

Fastställande av dagordningen

•

Val av mötesordförande

•

Val av mötessekreterare

•

Val av två justerare tillika rösträknare

•

Adjungeringar
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Eric Erlandsson förklarar mötet öppnat 17:48.
Kallelsen skickades ut i tid, alltså är mötet beslutsförigt.
Dagordningen fastslogs utan tilllägg.
Eric Erlandsson nominerades och valdes till mötesordförande.
Torbjörn Wästerlid nominerades och valdes till mötessekreterare.
Jon-Henrik Svonni och Carl Borgentun valdes till justerare tillika rösträknare.
Inga adjungeringar nödvändiga.

Meddelanden

Inga meddelanden fanns att framföra.
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Fastställande av medlemsavgiften

Ett förslag på 50 kronor inkommer och mötet gick till val.

Beslut: Medlemsavgiften för verksamhetsåret 09/10 fastställdes enhälligt
till 50 kr. Mötet ansåg det omedelbart justerat.
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Verksamhetsberättelse

Eric läser upp verksamhetsberättelesen (se bilagor). Under året 08/09 har
CFS bland annat: Fortsatt odla kontakter, blivit kårförening, arrangerat 3
större ipperträar samt chalmersmästerskapen och ordnat en hemsida.

Torbjörn Wästerlid, Mötessekreterare

Jon-Henrik Svonni, Justeringsman

Carl Borgentun, Justeringsman

Eric Erlandsson, Mötesordförande
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Ekonomisk redovisning

Tobias, sittande kassör, lyfter redovisningen (se bilagor). CFS ser ut att göra
ett gott bokföringsår med ett överskott på cirka 3000 kr. Kristoer Weidow
ifrågasätter huruvida det är vettigt att gå back på korv. Styrelsen svarar att
man ser det som en medlemstjänst att erbjuda medlemmarna billig mat men
att målet är att gå jämnt upp.
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Preliminär revisionsberättelse

Eric meddelar att ingen preliminär revisionsberättelse nns att lyfta.
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Revisionsberättelse CFS 08/09

Ingen revisionsberättelse nns ännu att lyfta eftersom styret 08/09 inte har
gått av.
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Styrelsens ansvarsfrihet

Kan ej beviljas eftersom styrelsen sitter kvar till 30 juni.
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Fastställande av verksamhetsplan

Eric läser upp verksamhetsplanen för verksamhetsåret 09/10 (se bilagor).
Beslut: Att enhälligt godkänna verksamhetsplanen för verksamhetsåret
09/10. Mötet ansåg det omedelbart justerat.
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Fastställande av budget

Eric läser upp förslaget till budget för verksamhetsåret 09/10. Den är medvetet konservativt tilltagen (se bilagor).
Beslut: Att enhälligt godkänna budgeten för verksamhetsåret 09/10.
Mötet ansåg det omedelbart justerat.
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Propositioner

1. Proposition om stadgeändring
På det extrainkallade årsmötet 081202 röstades en rad stadgeändringar
Torbjörn Wästerlid, Mötessekreterare

Jon-Henrik Svonni, Justeringsman

Carl Borgentun, Justeringsman

Eric Erlandsson, Mötesordförande
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igenom för att gå kåren tillmötes. Vissa av dessa måste röstas igenom
vid två på varandra följande möten och togs därför upp igen (se bilagor).
Beslut: Propositionen om stadgeändring godkändes enhälligt och mötet
ansåg det vara omdelebart justerat.
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Motioner

1. Motion om maskot
Deniz föreslår att Gomez Addams blir CFS ociella maskot (se bilagor). Mötet kommer fram till att det borde vara lagligt om vi ritar
maskoten själva. Torbjörn frågar vad en maskot kan bidra med och det
framkommer en rad förslag, bland annat att en pokal i maskotens ära
ska införskaas.
Beslut: Att enhälligt välja Gomez Addams till CFS maskot. Mötet
anser det vara omedelbart justerat.
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Val av styrelsen för verksamhetsåret 09/10

•

Ordförande

•

Kassör

•

Sekreterare

•

Ledamöter

Eric presenterar ordförandens arbetsuppgifter samt meddelar att han
själv kan tänka sig fortsätta agera och hjälpa till bakom kulisserna.
Ingen ställer sig upp, så posten vakantsattes tillsvidare.
Ingen sökande. Posten vakantsattes tillsvidare.
Ingen sökande. Posten vakantsattes tillsvidare.
Tobias Svensson och Kaspar Karlsson sökte. De båda sökande ck svara
på diverse frågor innan mötet gick till val.
Beslut: Att enhälligt välja in Tobias Svensson och Kaspar Karlsson
till ledamöter i CFS för verksamhetsåret 09/10. Mötet ansåg det vara
omedelbart justerat.

Torbjörn Wästerlid, Mötessekreterare

Jon-Henrik Svonni, Justeringsman

Carl Borgentun, Justeringsman

Eric Erlandsson, Mötesordförande
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Val av revisorer

David Samuelsson och Mikael Andersson söker posten. De ck svara på några
frågor innan möte gick till val.
Beslut: Att enhälligt välja David Samuelsson och Mikael Andersson till
revisorer för verksamhetsåret 09/10. Mötet ansåg det omedelbart justerat.

15

Val av valberedning

Valberedningen har hitintills inte varit aktiv. Deniz Dogan söker posten, ovetandes om vad en valberedning gör.
Beslut: Att enhälligt välja Deniz Dogan till valberedare i CFS för verksamhetsåret 09/10. Mötet ansåg det omedelbart justerat.
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Övriga frågor

•

Medlemsavgiften

•

Fler ipperspel

17

David undrar när årets medlemskap går ut. Styrelsen svarar att det går
ut när verksamhetsåret slutar den 30 juni.
Eric meddelar att han eventuellt kommer att ställa ut sina ipperspel
i basen samt att CFS kan komma att få vårdnaden om Elektros ipperspel.

Mötets avslutande

Ordförande Eric Erlandsson förklarade mötet avslutat 18:57.

Torbjörn Wästerlid, Mötessekreterare

Jon-Henrik Svonni, Justeringsman

Carl Borgentun, Justeringsman

Eric Erlandsson, Mötesordförande

A

Bilagor

Närvarolista:

Namn

Eric Erlandsson
Torbjörn Wästerlid
Mikael Andersson
Jon-Henrik Svonni
Alvar Palm
Erik Fagerberg
Carl Borgentun
Tobias Svensson
Erik Alexandersson
Christoer Karlsson
Kasper Karlsson
Deniz Dogan
David Samuelsson
Kristoer Weidow
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Verksamhetsberättelse
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt att odla kontakter på Chalmers
Blivit en kårförening
Fixat en hemsida
Fixat passerkortsaccess för Chalmersstuderande
Arrat CM i Flipper
Arrat 3 flipperträffar
Haft ett par mindre flipperträffar med gratis flipper för
medlemmar
• Ordnat flipperresa till Bunkern
• m.m.

Sheet1

Ekonomi CFS verksamhetsår 08/09
Startkapital verksamhetsår 08/09

100.00 SEK

Flipperträff #2
Hyra
Inträde
Pris (T-shirt)
Total:

-983.00 SEK
600.00 SEK
-70.00 SEK
-453.00 SEK

Total:

-99.00 SEK
-248.00 SEK
245.00 SEK
-850.00 SEK
640.00 SEK
-312.00 SEK

Total:

1,650.00 SEK
-70.50 SEK
-463.00 SEK
-672.00 SEK
560.00 SEK
-1,629.00 SEK
-624.50 SEK

Total:

-60.00 SEK
340.00 SEK
-170.00 SEK
-500.00 SEK
-390.00 SEK

Total:

800.00 SEK
-213.00 SEK
-488.00 SEK
-378.00 SEK
5,320.00 SEK
-200.00 SEK
-300.00 SEK
4,541.00 SEK

Inkomster:
Utgifter:
Totalt:

10,255.00 SEK
-7,393.50 SEK
2,861.50 SEK

Flipperträff #3
Pris (T-shirt)
Korv inköp
Korvförsäljning
Hyra
Inträde
CM I Flipper
Deltagar-avgifter
Banderoll
Pokal och medaljer
Korv inköp
Korvförsäljning
Hyra
Flipperträff #4
Medalj
Inträde
Mynt till I's flipper
Hyra

Övrigt
Medlemsavgifter
Nollkampen
PR
Flipperbok
Bidrag Sverok
Logga
Gratis medlemsarrangemang på I
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Verksamhetsplan
Under nästa verksamhetsår så skall styrelsen fortsätta att
arbeta i god CFS anda.
Detta inkluderar men är inte begränsat till:
• Anordna ett större arrangemang varje läsperiod, t ex
flipperträff eller CM i flipper
• Anordna Chalmers Mästerskapen i flipper
• Anordna något gratis arrangemang för medlemmar
• Arbeta för att få fler flipper till Chalmers
• Agera stödjande mot alla sektioner som har eller vill
skaffa flipper

Budget 2009-2010
Intäkter
Ingående saldo
Medlemsavgifter
Sverok, Grundbidrag
Sverok, Medlemsbidrag
Sverok, arrangemangshetsbidrag
Arrangemangsintäkter

2 000 kr
2 300 kr
3 000 kr
3 200 kr
2 000 kr
2 500 kr

Totalt:

15 000kr

Utgifter
Arrangemang
PR
Flipper
Övrigt

7 000 kr
1 000 kr
6 000 kr
1 000 kr

Totalt:

15 000kr

Proposition stadgeändring
Bakgrund:
CFS grundades bland annat för att förbättra flipperkulturen på Chalmers. En tidig målsättning
har varit att bli en kårförening för att kunna nå ut till så många Chalmerister som möjligt.
Detta blev vi i januari och kårstyrelsen har ett krav på oss att vi ändrar vissa punkter i
stadgarna. De flesta är redan ändrade men några punkter återstår som vi måste rösta igenom
en andra gång.

Styrelsen yrkar därför
att punkt § 2.1
”Chalmers flippersällskap existerar i syfte att främja intresset och kunnandet inom
flipper.”
ändras till
”Föreningen existerar i syfte att främja intresset och kunnandet rörande flipperspel.”
att punkt § 2.2
”Chalmers flippersällskap har till uppgift att erbjuda studenter en bra miljö att utveckla
och utbyta sin kunskap inom flipper.”
ändras till
”Föreningen har till uppgift att erbjuda studenter en bra miljö att utveckla och utbyta sin
kunskap rörande flipperspel.”
att följande punkter läggs till
§ 5.6.5 För att ändra stadgan krävs dessutom att Chalmers Studentkårs styrelse godkänner
stadgeändringen om föreningens intention fortfarande är att inneha kårföreningsstatus.
Om intentionen är att säga upp kårföreningsstatus måste Chalmers Studentkårs styrelse
omgående meddelas detta.
Chalmers Studentkårs Flippersällskaps styrelse genom
___________________________
Eric Erlandsson, ordförande

Motion
Bakgrund: Det är rätt fattigt att inte ha en maskot till en så pass
eminent kårförening som vår.

Mot denna bakgrund yrkar jag:

•

att Gomez Addams blir officiell maskot för Chalmers
Studentkårs Flippersällskap.

Han gör sig skitbra i en svartvit logotyp också!

