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Protokoll
Extra arsmote 2012-12-03
Tid: 16:15
Plats: Foreningslokalen, Campus Haga, Goteborg

Narvarande
Emma Backman
Jonas Eriksson
Lovisa Fransson
Dennis Halvordsson
Adam Josefsson
Saga Khaghani
Julia Lindholm
Lovisa Moller
Carl-Magnus Traff
Viktoria Tossberg
Matilda Wallmon

§ 1 Motet bppnas
Motet forklarades oppnat av ordforande Matilda Wallmon kl 16.30.

§ 2 Val av motessekreterare
Arsmotet valjer enhalligt vice ordforande Dennis Halvordsson till motessekreterare.

§ 3 Val av tva justerare tillika rostraknare
Arsmotet valjer enhalligt styrelseledamot Adam Josefsson och medlem Lovisa Moller
till justerare tillika rostraknare.

§ 4 Val av motesordforande
Arsmotet valjer enhalligt ordforande Matilda Wallmon till motesordforande.

§ 5 Fraga om extra arsmotes korrekta utlysande
Enligt stadga for Utrikespolitiska foreningen Goteborg skall kallelse till arsmote "utga
till foreningens medlemmer och till revisor senast fyra (4) veckor fore utsatt datum".
Da inget annat stadgas kring extra arsmote galler detta aven extra arsmote. Extra
arsmote "skall utlysas da minst tre (3) styrelseledamoter, revisor eller om en fjardedel
(1/4) eller minst tio (10] av foreningens medlemmar sa began [...] I kallelse till extra
arsmote skall det framga vilka arenden som skall behandlas." Extra arsmote begardes
av styrelsens samtliga medlemmar under styrelsemote 2012-11-05 under § 7
Rekrytering av medlemmar under 25 ar for att genom justera medlemsavgift for
gymnasie- och hogstadieungdomar och kallelse utgick darefter via medlemsmejl.

Motet beslutar att enhalligt erkanna motets korrekta utlysande.
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§ 6 Upprattande av rostlangd samt kontroll av eventuella fullmakter
Enligt stadga for Utrikespolitiska foreningen Goteborg § 6.2 raknas som medlem den
person som erlagt medlemsavgift senast fem (5) veckor fore utsatt datum. Enligt § 6.3
berattigar medlemskap till en (1).
Rostlangd for extra arsmote justeras till nio (9) rostberattigade medlemmar. Inga
fullmakter bar begarts infor motet.

§ 7 Faststallande av medlemsavgift
Motesordforande redogor for fragan om att Utrikespolitiska foreningen Goteborg
under en langre tid haft problem med rekrytering av yngre medlemmar som annu inte
paborjat universitetsstudier. Av denna anledning foreslar styrelsen att motet i
enlighet med stadga skall fastalla medlemsavgift till noil (0) kronor for medlemskap
utfardat till gymnasie- och hogstadieungdomar. Medlemsavgift for ovriga faststalls till
femtio (50) kronor.

Motet beslutar enhalligt att faststalla medlemsavgift for gymnasie- och
hogstadieungdomar till noil (0) kronor samt att faststalla medlemsavgift for ovriga till
femtio (50) kronor.

§ 8 Motet avslutas
Motet forklarades avslutat av Matilda Wallmon klockan 16:50.

Motesordforande, Matilda Wallmon

Motessekreterare, Dennis Halvordsson

Justerare, Adam Josefsson

Justerare, Lovisa Moller
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