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Föreningen PiL - Personalvetare i Lund
Ärsmöte 18103-2019, 17.00 På Sociologen
1$ Mötet öppnas
2$ Vat av ordftirande och sekreterare
Ordflorande : Julia Olander
Sekreterare: Rebecka Åkerman

3$ Val av justerare
Carolina Ljunggren

för mötet

tillika rösträknare

4$ Årsmötet behöriga utlysande
Årsmötets utlysande godkänns.
5$ Godkännande av dagordningen
Dagordning godkänns.
6$ Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
Verksamhetsberättelse är en sammanfattnin g av vad som hänt under
året. Den innehåller bl.a. information om vem som gãút av och på
poster i styrelsen i PiL. Verksamhetsberättelsen är undertecknad av
ordforande, Julia Olander. Vill man t¿ del av denna så kan man höra
av sig till Julia på mail.

Ekonomisk redogörelse - ftireningen har gått med plus trots större
satsningar pâ profileringsprodukter samt sänkta priser på en del event.
7$ Revisionsberättelse
Amanda visar den ekonomiska situationen.
8$ Beviljande av ansvarsfrihet fär styrelsen
Vi bevilj ar ansvarsfrihet for avgående styrel semedlemmar.
9$ Förslag till budget verksamhetsåret 2019
Vi godkänner budgetforslaget.
10$ Projektgrupper
P r oj ekt grupp för m ent or s kap spro gr ammet :
Proj ektgrupp under näringslivsutskottet.
Storlek: 3 personer.
Ändamål: Fortsätta med det arbete som nuvarande projektgrupp har
gjort. Så småningom också utöka det.
Vision: Inspiration ftir studenter och adepter.
P r oj ekt grupp

för

n

ov is c han sv ari ga :

Denna post àr vakant i nuläget p.g.a. att ingen sökte. Projektgrupp
under aktivitetsutskottet.
Storlek: 5 personer.

Ändamål: Ansvarar lor nollningen.
11$ Förtroendevalda,

för en mandattid av ett (1) är, av utlysta

poster
Ledamot: Hilde Brummer
Ekonomiansvarig: Erik Edström
Näringslivsutskottet: Julia Eriksson
Näringslivsutskottet: Malva Svensson
Mentorskap spro grammet(proj ektansvari g) : Johanna Norberg
Mentorskap spro grammet(proj ektansvari g) : Johanna Rie gnel I

Kommunikationsutskottet: Annie Holst

Valberedning : Julia Wetterheim
Utbildningsutskottet: Frida Palshøj Warlo
Aktivitetsutskottet: Pablo Santi Velazco
Balutskottet: Sally Hansen och Ida Skagne
Projektgrupp novishansvarig: Johannes Fryk och Ylva Stalger
(ytterligare tre personer kommer tillkomma).
12$ Behandling av från medlemmarna lagda färslag
Inga florslag har inkommit.
13$ Fastståillande av fìrmateckning och bankåtkomst
Julia Olander och Erik Edström

14$ Gruppkontrakt
Styrelsen kommer skriva på dokument om hur vi lorhåller oss
varandra i styrelsen.
15$ Ovriga frågor
Näringslivsutskottet har stort event den
16$ Fastställande av tid
10 april 2019 kl 18.00
17S
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till

maj.

fär nästkommande styrelsemöte

Mötet avslutas
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