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Februari månadsmöte, 12.02.2020
Plats: Klubben
Närvarande:

Hugo Åström, Sara Hagström, Kalle Kupi, Anders Vuorijoki, Emma Sinisalo,
Gabriella Karhulahti, Anna Bengs

Övriga närvarande: Se bilaga 1.

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 18:03.
2. Konstaterande av mötets beslutfördhet och stadgeenlighet
Mötet konstaterades beslutfört och stadgeenligt sammankallat.
3. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet
Hugo Åström valdes till ordförande, Kalle Kupi till sekreterare och Oliver Flinck till vice ordförande för mötet.
4. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan lästes upp och godkändes efter att ordningen på punkt 7 och punkt 8
byttes.
5. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötes mötesprotokoll
Januari månadsmötes mötesprotokoll lästes upp och godkändes
6. Val av protokolljusterare för mötet
Robin McCann och Anton Taleiko valdes till protokolljusterare.
7. Beslut om godkännande av styrelsens verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 2020 lästes och godkändes. Den finns som bilaga 2.
8. Fastställande av föreningens årsberättelse
Årsberättelsen presenterades av Aslak Fellman. Den lästes igenom, korrigerades och godkändes.
Årsberättelsen finns som bilaga 3.
9. Fastställande av bokslutet och uppläsning av verksmahetsgranskningsberättelsen
Henrik Stubb presenterade bokslutet. Frans Graeffe, RGL läste upp verksamhetsgranskningsberättelsen (Bilaga 4) och Christoffer Fridlund, RGL läste upp bilagan till berättelsen (Bilaga
5).
10. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående
styrelsen
Oliver Flinck fungerade som ordförande, då den avgående styrelsen avlägsnade sig från rummet
under punkten. Bokslutet godkändes, och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
11. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter för verksamhetsåret
Frans Graeffe, RGL och Otto Lindblom, RGL valdes till verksamhetsgranskare. Christoffer Fridlund, RGL valdes till suppleant.
12. Övriga ärenden
Uplus privatundervisning har kontaktat föreningen i hopp om att föreningen systematiskt skulle
förmedla deras arbetserbjudanden till sina medlemmar, mot monetär ersättning. Förslaget god1 av 2
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kändes. Föreningsmedlemmar som representerar Spektrum rf på andra föreningars årsfester skall
sponsoreras med 20 euro var, upp till 60 euro totalt. Trivial Pursuit och Seven wonders vann
bordspelsomröstningen, vars uppgift var att välja nya spel som skall skaffas till kafferummet.
Robin McCann förmedlade kommande program då programchefen inte var närvarande: Vändagssitz 14.2, Klubben 50 17-23.2, Fastlagstisdagen 25.2, Spa xqrr 9.3 och Måmö 11.3. Christoffer
Fridlund, RGL utryckte en önskan om att ha en officiell post för ordnandet av blodgivning. Aslak
Fellman meddelade i efterskott att han deltagit i mötet som representant av Svenska Nationer
och Ämnesföreningar (SNÄf).
13. Meddelanden
Gånget program: Måmö 22.1, Animekväll 24.1 och Sitz 1 31.1. Anders Vuorijoki meddelade
om detaljer gällande ersättnigskrav för inköp gjorda för föreningen. Han berättade även att det
inom föreningen finns en animeklubb, som i allmänhet samlas en gång i veckan för att se på
anime och emellanåt ordnar animekvällar på Klubben.
14. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 20:31.

Bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Närvarande vid mötet
Verksamhetsplanen
Årsberättelsen
Verksamhetsgranskningsberättelsen
Verksamhetsgranskningsberättelsens bilaga

Ordförande, Hugo Åström

Sekreterare, Kalle Kupi

Protokolljusterare Anton Taleiko

Protokolljusterare Robin McCann
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