DIK-föreningen vid Linköpings universitet
Årsmötesprotokoll 2020
sammanställt utifrån det digitala årsmötet som hölls via ett Forms-formulär som var öppet för
medlemmarna från och med 25 mars kl 17 till och med 31 mars 2020
Deltagare: Britt Omstedt, Ann-Marie Pettersson, Tanja Blixt, Thomas Trakell, Karin Midner, Emma
Burman, Marie Magnefjord, Edvin Erdtman, Therese Winder, Natalie Pintar, Karin Linhardt, Anneli
Friberg, Maria Svenningsson, Åsa Falkerby, Jenny Wallhoff, Boel Zetterman, Marie-Louise Axelsson,
Göran Lindgren samt Eva-Lisa Holm Granath (mötesadministratör)

1. Mötets behöriga utlysande
Formuläret ersatte det på grund av Corona-läget inställda årsmötet 26 mars, till det skickades kallelse
ut via e-post 5 mars. Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut senast 5 dagar innan mötet. Kan
årsmötet anses behörigt utlyst? På den frågan svarade alla deltagare ”Ja”.

2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för mötet
Denna punkt fanns inte med i formuläret. Eva-Lisa agerar både ordförande och sekreterare genom
att dels administrera mötet, dels sammanställa resultatet i det här protokollet. Justering får anses
genomförd i och med att protokollet skickas ut till alla medlemmar, läggs ut på hemsidan och skickas
in till DIK centralt.

3. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse har skickats ut till medlemmarna via e-post. Alla deltagare gavs
möjlighet att i formuläret framföra synpunkter på verksamhetsberättelsen. Inga synpunkter
framfördes.

4. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Fråga ställdes i formuläret om årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret som
gått? Frågan besvarades med ”Ja”.

5. Val av styrelseledamöter
Text från formuläret: ”Som framgår av verksamhetsberättelsen så har styrelsen under året bestått av
7 personer. Det finns inget skrivet i stadgarna om antal ledamöter. Under åren som gått så har
antalet varierat. Styrelsen har också ibland mellan årsmötena adjungerat personer som sedan vid
nästa årsmöte valts.
Följande 6 styrelseledamöter har tackat ja till att ställa upp för omval: Eva-Lisa Holm Granath
(ordförande), Åsa Falkerby, Emma Burman, Göran Lindgren, Therese Winder och Natalie Pintar.
Här finns möjlighet att föra fram ytterligare namn, som dock inte kan väljas vid detta årsmöte så som
mötesformen just nu ser ut, men som styrelsen under året kan kontakta och vid intresse adjungera.
De kan sedan väljas vid nästkommande årsmöte.”
Inga ytterligare namnförslag framfördes.
Fråga i formuläret: Kan de 6 personerna som nämns ovan väljas om till DIK-styrelsen för 2020?
Frågan besvarades med ”Ja”

6. Föreningens representanter i olika organ
När det gäller denna punkt så hänvisas till information i verksamhetsberättelsen.

