
Protokoll för Newmaninstitutets studentkårs årsstämma den 20 oktober 2011

§1 Mötet öppnades. Vid mötet närvarade Simon Brengesjö, Andreas Mazetti Petersson, Lukas 
Biermayer, Kristoffer Mauritzsson och Matteus Collvin

§2 Val av mötets ordförande: Matteus Collvin.

§3 Val av mötets sekreterare: Kristoffer Mauritzsson.

§4 Val av mötets justeringsmän: Andreas Mazetti Petersson, Lukas Biermayer.

§5 Kallelse till årsstämman har gått ut enligt stadgarna.

§4 Dagordning fastställs. Inga övriga frågor. Frågan om akademisk kvart senarelades till ett 
kommande styrelsemöte.

§5 Verksamhetsberättelsen för föregående år lästes upp.

§ 6 Redovisning av bokslut. Bokslut saknas då studentkåren inte haft några ekonomiska 
åtaganden.

§ 7 Revisionsberättelsen lästes upp.  Se bilaga 1.

I anslutning till revisionsberättelsen kom Matteus Collvin med tre förslag till aktiviteter för 
Studentkåren: en tomistisk klubb, friluftsfrämjande skogsliv och social samvaro. Förfrågan om 
dessa aktiviteter intresserar kårens studenter kommer att affischeras. 

§ 8 Ansvarsbefrielse för styrelsen beslutades.

§ 9 Val av styrelse för kommande läsår 2011-2012:
a) till styrelsens ordförande valdes: Simon Brengesjö
b) till styrelsens sekreterare valdes: Matteus Collvin
c) till styrelsens kassör valdes: Andreas Mazetti Petersson
d) till styrelsens ledamöter valdes: valdes: Lukas Biermayer 
e) till styrelsens suppleanter:

Övriga platser är vakanta. Antalet deltagare vid årsstämman försvårade avsevärt möjligheten att få 
ihop en fullständig styrelse. Styrelsen får i uppdrag att göra vidare förfrågningar för att värva de 
styrelsemedlemmar som ännu saknas.

§ 10 Erik Åkerlund omvaldes till revisor. 

§ 11 Val av två ordinarie studentrepresentanter till Newmaninstitutets högskolestyrelse samt en 
suppleant. 

Simon Brengesjö och Kristoffer Mauritzsson valdes till ordinarie studentrepresentanter i 
Newmaninstitutets högskolestyrelse.

Matteus Collvin är suppleant.

§ 12 Val av två ordinarie studentrepresentanter till Newmaninstitutets kollegium samt en 
suppleant.

Andreas Mazetti Petersson och Matteus Collvin valdes till ordinarie studentrepresentanter i 
Newmaninstitutets kollegium. 



 §13 Anslutning till Sveriges Förenade Studentkår och Studenthälsan

Studenthälsan går det nu bra att besöka för Newmaninstitutets studenter. Högskolan betalar för 
vart besök i den mån som sådana görs.

Om medlemsavgift för studentkåren, beror på de engagemang kåren är villig att genomdriva. En 
viss kassa för arvoden, aktiviteter och även betalningen till SFS kan verka rimlig samtidigt som en 
ekonomisk administration är omständlig om ingen verkligen gör något. Styrelsen får möjlighet att 
besluta i ärendet när intresset för kårens aktiviteter skönjts.

§ 14 Ny inträdestermin, masterutbildning. 

Studentkåren bifaller och uppmuntrar Newmaninstitutets strävanden angående införandet av en 
nyutformad inträdestermin med öppning för större valfrihet under senare terminer och med en 
studieförberedande funktion, så att högskolans studenter efter genomgången första termin inte 
längre har några svårigheter att skriva en uppsats eller problem med studietekniken under 
resterande studier på universitetsnivå. Studentkåren är även välvilligt inställda till möjligheter att 
få en masterutbildning i Newmaninstitutets regi.

§ 15 Kursutvärderingar

Studentkåren finner att kollegiets beslut om att kursvärderingarna ska sändas in senast en vecka 
efter kursens slut är beklagligt och kommer att verka för att studenterna får en längre tid på sig att 
svara på kursutvärderingarna.

§ 16 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 17 Mötet avslutades.

Ordförande: ! ! ! ! ! ! Sekreterare: 

___________________________! ! ! __________________________

Matteus Collvin! ! ! ! ! Kristoffer Mauritzsson

Justeringsmän:

__________________________ !! ! ! _____________________________

Andreas Mazetti Pettersson! ! ! ! Lukas Biermayer




