
Chalmers Ballong Corps
Höstmöte, 11/12 2015

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 18:04

Närvarande: Carl von Rosen Johansson, Daniel Oom, Filip Hesslund, Andreas Löfman, Marcus
Ekeroos, Bo Galle, Anton Torstensson, Rakel Norberg, Sandra Florén.

§2 Val av mötesordförande

Mötet låter nominera Carl von Rosen Johansson.

Mötet beslutar att välja Carl von Rosen Johansson till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare

Mötet låter nominera Daniel Oom.

Mötet beslutar att välja Daniel Oom till mötessekreterare.

§4 Val av justerare tillika rösträknare

Mötet låter nominera Filip Hesslund och Andreas Löfman.

Mötet beslutar att välja Filip Hesslund och Andreas Löfman till justerare tillika
rösträknare.

§5 Mötets behöriga utlysande

Mötet utlystes exakt tre veckor i förväg via e-mail som stadgarna kräver. Facebook och hem-
sidan har också uppdaterats.

Mötet beslutar anse mötet behöriga utlyst.

§6 Godkännande av dagordningen

Ordförande kommenterade att inga motioner inkommit.

Mötet beslutar godkänna dagordningen.

§7 Val av

a) Corpsets ordförande
Mötet låter nominera Rakel Norberg för verksamhetsåret 2016.
Mötet beslutar att välja Rakel Norberg till Corpsets ordförande för verksam-
hetsåret 2016.

b) Övriga ledamöter jämte i förekommande fall suppleanter i styrelsen
Valberedningen låter nominera

• Anton Torstensson som kassör,
• Daniel Oom som sekreterare,
• Andreas Löfman som färdledare för Ada och PR-ansvarig,
• Adam Einarsson som färdledare för Akka,
• Marcus Ekeroos som färdledare för Klaus,

för verksamhetsåret 2016.
Mötet beslutar att välja
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• Anton Torstensson som kassör,
• Daniel Oom som sekreterare,
• Andreas Löfman som färdledare för Ada och PR-ansvarig,
• Adam Einarsson som färdledare för Akka,
• Marcus Ekeroos som färdledare för Klaus,

för verksamhetsåret 2016.

c) Två revisorer jämte personliga suppleanter
Valberedningen låter nominera

• Revisor Kristoffer Olsson med personlig suppleant Peter Olsson,
• revisor Markus Sandström med personlig suppleant Björn Bergkvist,

för verksamhetsåret 2016.
Mötet beslutar att välja

• Revisor Kristoffer Olsson med personlig suppleant Peter Olsson,
• revisor Markus Sandström med personlig suppleant Björn Bergkvist,

för verksamhetsåret 2016.

d) Tre ledamöter i valberedningen
Mötet låter nominera Carl von Rosen Johansson till valberedningen och bordlägger de
andra två posterna till ordinarie vårmöte 2016.
Mötet beslutar välja Carl von Rosen Johansson till valberedningen och bord-
lägga de andra två posterna till ordinarie vårmöte 2016.

e) Inspektor år 2016 och 2017
Valberedningen låter nominera Bo Galle, givet att Bo får flyga med Corpset under sin
peroid som inspektor.
Mötet beslutar att välja Bo Galle till inspektor år 2016-2017 och att han ska
flyga med Corpset under perioden.

§8 Medlemsavgift för 2016

Mötet beslutar sänka medlemsavgiften från 200 kr till 150 kr för 2016.

§9 Firmateckningsrätt för ordförande och kassör

a) Ordförande upp till och med 100 000 kr
Mötet beslutar att ge ordförande firmateckningsrätt upp till och med 100
000 kr för 2016.

b) Kassör upp till och med 100 000 kr
Mötet beslutar att ge kassör firmateckningsrätt upp till och med 100 000 kr
för 2016.

c) Ordförande och kassör i förening över 100 000 kr
Mötet beslutar att ge ordförande och kassör firmateckningsrätt i förening
över 100 000 kr för 2016.
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§10 Frågor som av enskild medlem stadgeenligt väckts

Inga frågor har av enskild medlem stadgeenligt väckts.

§11 Övriga frågor

a) Var fikat gott?
Ja.

b) Carl von Rosen Johansson, väckte frågan om Elisabeth Helmersson, syster till Per Hel-
mersson, får komma till Corpsets 40-års jubileum.
Det anser mötet vara en ypperlig ide!

c) Verksamhetsberättelse

• Sandra Florén kommenterade att Akka gjorde en mycket lyckad uppvisning under
Cortegen men det blev ingen uppvisning under doktorspromotionen för att den var
flyttad geografiskt.

• Rakel Norberg kommenterade att 2015 har varit ett bättre år för Ada än 2014 med
två konsertflygningar och 23 flygningar totalt hittills.

• Marcus Ekeroos kommenterade att vår nya ballong, Klaus, har gått fantastiskt bra
och har hamnat i tidningar nationellt och TV i hela Europa. Jungheinrich, som är
sponsor är fantastiskt nöjda.

d) Corpsets 40-års jubileum 2016.
Rakel Norberg och Marcus Ekeroos påpekade att en festkommitté inför 40-års jubileum
nästa år.
Mötet beslutar tillsätta utskottet Flyg och Fest som festkommitté för jubileet
2016.

§12 Mötet avslutas

Mötet avslutat 19:03
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