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1. Mötets öppnande
SöderS ordförande Iryna Hauska förklarade årsmötet öppnat den 23 maj 2022
kl 15:14
2. Val av mötesledare
Styrelsen föreslog rsmötet
välja Emilia Kaufeld, vice ordförande för SSCO, till mötesledare
att
Ärsmötet heslutatde
att
välja Emilia Kaufeldt till mätesledare
3. Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslog årsmötet
välja Malm Helldorff, generalsekreterare vid SöderS som
att
mötessekteterare
Ärsmötet heslutatde
välja Malm Helldorif till mötessekreterare
att
4 Val av mätesjusterare tillika rösträknare

Izabelle Rasmussen (NMI) och Nalu Sigurdh (IKL) kandiderade till
mötesjusterare tillika rösträknare.
Årsmötet beslutatde
välja Izabelle Rasmussen och Nalu Sigurdh till mötesjusterare tillika
att
rösträknare
5 Fastställande av röstlängd
Årsmötet beslutatde
fastställa röstlängden till 26 röstberättigade medlemmar
att
6 Fastställande av föredragningslista
Styrelsen föreslog årsmötet
anta föredragningslistan enligt publicerat förslag
att
Årsmötet beslutatde
anta föredragningslistan enligt publicerat förslag
att
7 Fråga om årsmötets beslutsförhet
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Kallelsen skickades ut den 25 april (fyra veckor innan)
Handlingarna publicerades på hemsidan den 9 april (tva veckor innan).
Årsmötet är beslutsfor om minst 21 medlemmar är närvarande och minst fyra
av högskolans institutioner är representerade.
Ärsmötet beslutatde
att
anse årsmötet vara beslutfört
8 Fastställande av årsmötets arbetsordning

Styrelsen föreslog ärsmötet
att
anta Arbetsordning för vårsammanträdet 2022
Ärsmötet beslutade
att
anta Arbetsordning för värsammanträdet 2022
9 Behandling av inkomna motioner och propositioner

Pöstlängdenjusteras till 23 medlemmar kl 15:50.
9 A Proposition: Ett söderS 2022-2023

Styrelsen föreslog årsmötet
att
anta Ett SöderS 2022-2023
Årsmötet beslutade
att
anta Ett SöderS 2022-2023
9 B Proposition: Uttag ur Kårlokalfonden

Styrelsen föreslog årsmötet
bevilja SöderS styrelse att göra ett uttag på max 100 000 kr ur
att
Kårlokaltondenför att kunna köpa nya möbler till kårlokalen.
Årsmötet beslutade
att
bevilja SöderS styrelse att göra ett uttag på max 100 000 kr ur
Rå rl o kaI fonden.
9 C Proposition: Arvode för studentrepresentation

Styrelsen foreslog ärsmotet
att
SoderS ska erbjuda studentrepresentanter arvode for delaktighet vid
beslut av enskild beslutsfattare, med start höstterminen 2022.
Arvoderingen ska göras i enlighet med, samt utgä från, utskciakde
kriterier.
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Ärsmötet beslutade
SöderS ska erbjuda studentrepresentanter arvode 1 enlighet med
att
förslaget.
Mötes ajourneras kl 16:05 och återupptas kl 16:22.
Pöstlängendejusteras till 23 medlemmar.
9 D Proposition: Nytt avtal för skrivare och nätverk
Styrelsen föreslog årsmötet
att
godkänna att SöderS förlänger avtalet med Asedo för kopiator och
nätverk i fern är.

Mötet yrkande
bordlägga frågan till nåsta årsmöte
att
Ärsmötet beslutade
godkänna att SöderS förlänger avtalet med Asedo för kopiator och
att
nätverk i fem är.
10 Val av valberedning
Ärsmötet beslutade
att
bordlägga frågan till höstsammanträdet
11 Val av verksamhetsrevisor och auktoriserad revisor

Styrelsen föreslog årsmätet
välja PwC genom Deborah Harbrecht till auktoriserad ekonomisk revisor
att
och Josef n Stern till verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2022-2023
Ärsmötet beslutade att
att
välja PwC genom Deborah Harbrecht till auktoriserad ekonomisk revisor
och Josef n Stern till verksarnhetsrevisor för verksamhetsåret 2022-2023
12 Fastställande av styrelsens storlek

Valberedningen föreslog årsmötet
att
fastställa styrelsens storlek till åtta (8) personer
Årsmötet beslutade
fastställa styrelsens storlek till åtta (8) personer
att
Mötes ajourneras kl 17:06 och årsmötet återupptas kl 17:15.
Pöstlängden justeras till 22 medlemmar
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13 Val av styrelse
73 A Val av ordförande

Valberedningen föreslog ärsmötet
att
välja Blessing Olutayo (ISV) tiM ordförande för verksamhetsåret
2022-2023
Årsmotet beslutade
att
välja Blessing Olutayotill ordförande för verksamhetsåret 2022-2023
13 B Val av vice ordförande

Valberedningen föreslog årsmötet
välja Batool Ghadanfari (LU) till vice ordförande för verksamhetsåret
att
2022-2023
Ärsmötet beslutade
att
välja Batool Ghadanfari till vice ordförande för verksamhetsåret
2022-2023
Pöstlängdenjusteras till 21 medlemmar.
13 C Val av ledamöter

Valberedningen föreslog rsmötet
att
välja Wassi Azizi (ISV), Anton Eriksson flSV), Fabian Högberg (NMT) och
Pelin Boyacin (LU) till styrelseledamöter verksamhetsåret 2022-2023
Wassi Azizi nominerar Sandra Duru (ISV) till styrelseledamot. Sandra Duru
accepterade nom neringen.
Årsmötet beslutade
att
välja Wassi Azizi, Anton Eriksson, Fabian Högberg och Pelin Boyacin
enlighet med valberedningens förslag
att

välja Sandra Duru till styrelseledamöter verksamhetsåret 2022-2023

14 Mötets avslutande

Mötesordförande Emilia Kaufeldt avslutar mötet den 23 maj 2022 kl 13:00
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