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Dagordning
1. Inledande formalia
1.1 Stämmans öppnande
Malin Berger förklarar stämman öppnat kl. 19.30 i sal E236.
1.2 Upptagande av närvaro
10 körmedlemmar är närvarande med röst-, närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
1.3 Adjungeringar
Stämman beslutar att adjungera in Jenny Nilsson och Oscar Gabrielii med närvaro-, yttrandeoch förslagsrätt.
1.4 Val av stämordförande
Stämman beslutar att välja Malin Berger till stämordförande.
1.5 Val av stämsekreterare
Stämman beslutar att välja Kim Nordberg till stämsekreterare.
1.6 Val av två (2) justerare, tillika rösträknare
Stämman beslutar att välja Tyra Liljerud och Frida Troive till justerare, tillika rösträknare.
1.7 Mötets behörighet
Dagordning och proposition till stadgeändring skickades ut 14 dagar innan mötet samt 10 av 16
aktiva körmedlemmar är närvarande.
Stämman fastslås som behörigt.
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1.8 Fastställande av dagordning
Stämman beslutar att fastställa dagordningen med ändringarna:
att lägga till “Policyändring” och “NSSS” under 6. Övriga frågor.

2. Styrelsen och revisor informerar
2.1 Verksamhets- och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår
Verksamhetsberättelse 2015-2016 visas av Malin Berger.
Stämman vill göra tillägg i verksamhetsberättelsen och anser att det är mötets mening att
bordlägga denna verksamhetsberättelse för revidering på kommande årsmöte.
Ekonomisk berättelse 2015-2016 visas av föregående kassör Jenny Nilsson.
Stämman beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen, samt lägga den till handlingarna.
2.2 Revisionsberättelse
Revisionsberättelse visas och läggs till handlingarna.

3. Ansvarsfrihet
3.1 Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse
Stämman beslutar att styrelsen för verksamhetsåret 2015-2016 medges ansvarsfrihet, givet att de
ändrar verksamhetsberättelsen till kommande årsmöte.

4. Propositioner och motioner
4.1 Proposition om stadgeändring
Proposition om stadgeändring visas. Stämman vill göra tillägg till stadgeändringen, vilket får
godkännas vid kommande årsmöte.
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5. Val
5.1 Val av valberedning
Ingen närvarande på mötet nomineras till valberedning för verksamhetsåret 2016-2017.
Stämman beslutar att nominering av valberedning får ske under ett kommande möte.

6. Övriga frågor
6.1 Policyändring
Malin Berger visar och läser upp körens nuvarande policy.
Ulrica Hermansson föreslår att nya körmedlemmar borde få en silverpin efter sitt första
uppträdande. Hon nämner också nominering av guldpinnen och föreslår att man kan ha en
nominering för den en gång per år och att man delar ut den vid jubileumsår. Stämman beslutar att
det kan diskuteras vid ett kommande möte igen.
Malin Berger föreslår att tillägga att vid konflikt mellan medlem och dirigent, går man till
styrelsen. Stämman beslutar att en ändring i policyn skall skrivas.
Ulrica Hermansson föreslår att ändra policyn för klädsel. Hon anser att istället för att endast bära
kjol kan man välja mellan att ha en fin, svart byxa. Stämman fortsätter att tillägga detaljer om
klädseln som borde läggas till/ändras i policyn. Stämman beslutar att en ändring i policyn skall
skrivas.
Ulrica Hermansson föreslår att vi borde ha valfri rom istället för en specifik. Stämman beslutar
att det kan diskuteras vid ett kommande möte igen.
Stämman beslutar att Malin Berger skriver en policy ändring och skickar ut till alla
körmedlemmar, samt ber de tänka över de andra obestämda punkterna.
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6.2 NSSS
Kim Nordberg och Malin Berger informerar om NSSS samt kostnaderna per person. Malin
Berger kollar intresse för stämman. Intresset är högt.
7. Stämmans avslutande
Stämman avslutas kl. 21.04.

___________________
Malin Berger (Ordförande)
Luleå 2016 ___ - ___

____________________
Kim Nordberg (Sekreterare)
Luleå 2016 ___ - ___

__________________
Frida Troive (Justerare)
Luleå 2016 ___ - ___

___________________
Tyra Liljerud (Justerare)
Luleå 2016 ___ - ___
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