
Protokoll, årsmöte för Newmaninstitutets studentkår 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas. 
 
§ 2. Val av årsmötets funktionärer: 

a. val av mötesordförande 
Till mötesordförande väljs Simon Brengesjö. 

b. val av mötessekreterare. 
Till mötessekreterare väljs Markus Tengelin. 

c. val av justerare för årsmötet.  
Till justerare väljs Andreas Mazetti Petersson och Kristoffer Mauritzson. 
 

§ 3.  Justering av röstlängd 
Röstlängden justeras. 
 
§ 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysning 
Årsmötet förklaras behörigt utlyst. 
  
§ 5. Fastställande av dagordning och arbetsordning  
Dagordningen och arbetsordningen fastställs. 
 
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse godkänns. 
 
§ 7. Bokslut – redovisning av ekonomin.  
Bokslutet godkänns. 
 
§ 8. Revisionsberättelse vid ordinarie årsstämma 
Bordläggs till ett extra årsmöte. 
 
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Bordläggs till ett extra årsmöte. 
 
§ 10. Val av styrelse: 

a. val av ordförande. 
Till ordförande väljs Martin Ivis. 

b. val av sekreterare. 
Till sekreterare väljs Markus Tengelin. 

c. val av kassör. 
Till kassör väljs Jimmy Vogel. 

d. val av övriga ledamöter. 
Till övriga ledamöter väljs Andreas Mazetti Petersson, Benedikta Lagervred, 
Kristoffer Mauritzon och Patrik Heikkilä. 
 

§ 11. Val av representanter till Newmaninstitutet. 



a. Val av två (2) ordinarie representanter jämte suppleanter till kollegiet. 
Till ordinarie väljs Andreas Mazetti Petersson och Jimmy Vogel. 
Till suppleanter väljs Kristoffer Mauritzson och Patrik Heikkilä. 

b. Val av två (2) ordinarie representanter jämte suppleanter till högskolestyrelsen. 
Till ordinarie representanter väljs Kristoffer Mauritzon och Martin Ivis. 
Till suppleanter väljs Benedikta Lagervred och Markus Tengelin. 

c. Val av en representant till Newmaninstitutets disciplinnämnd. 
Till representant väljs Simon Brengesjö. 
 
§ 12. Val av två revisorer 
Bordläggs till ett extra årsmöte. 
 
§ 13. Övriga frågor 

a) Charlotte Glassér framför att Newmaninstitutet ensidigt bör inrätta sig under 
högskolelagen, eftersom ett tydligt regelverk gäller. 
 
b) Charlotte Glassér efterfrågar regler kring jävsituationer. 
 
 
§ 14. Mötet avslutas. 
Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
 
 
Simon Brengesjö,    Markus Tengelin, 
Mötesordförande    Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
Andreas Mazetti Petersson   Kristoffer Mauritzon. 
Justerare     Justerare 
 
 


