KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Styrelsen för Chalmers Börssällskap 2018/2019 kallar till årsmöte den 8:e maj 2019 kl.
17.30. Mötet kommer äga rum i HA1 på Hörsalsvägen, Chalmers.

DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare att föra protokoll vid årsmötet
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Mötets stadgeenliga utlysande
7. Fastställande av dagordning
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för avgående styrelse
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Val av ordförande för verksamhetsåret

• William Forsberg
13. Val av vice ordförande för verksamhetsåret
• Mona Kilsgård
14. Val av kassör för verksamhetsåret
• Sophia Solberg
15. Val av övriga styrelseledamöter inklusive eventuella suppleanter för
verksamhetsåret
• IT-ansvarig, Linn Troedsson
• Ledamot, Markus Gedda
• Ledamot, Fredrik Lilliecreutz
16. Val av revisorer
Valberedningens förslag:
• Simon Rutström
• Adam Andersson
17. Val av valberedning
Valberedningens förslag:
• Adam Andersson
• Julia Wassén
• Markus Gedda
18. Behandling av propositioner och inkomna motioner
19. Vi2-Invest och CBS stipendiet
20. Aktietävling, Prisutdelning

ÄNDRING AV STADGAR
Förslag för uppdatering av stadgarna har lagts fram som proposition från sällskapets
styrelse. De huvudsakliga ändringarna är:
•

Uppdatering av sällskapets logga.

•

§2, moment 2. Uppdatering av medlemshantering med avseende på
lagstiftningen GDPR som trädde i kraft i maj 2018. Även hänvisningar till hur
hantering av föreningens och medlemmars uppgifter skall fortlöpa anges i
stadgarna.

•

§6, moment 2. IT-ansvarig anses vara en väsentlig roll i styrelsens arbete och har
därmed adderats som en fundamental roll i styrelsen.

•

§7, moment 1. Medlemskapet är nu mera digitalt i CBS-appen istället för fysiskt,
och kvitto fås via mejl vid registrering.

•

§7, moment 1. Styrelsen skall lämna efter data till nästkommande styrelse. Denna
data måste hanteras enligt vad som anges i §2, moment 2.

