
 
 
 
Saco-S  KTH 
Protokoll från årsmötet 2019-03-18, Kl. 17:00 i sal E2 Lindstedtsvägen 3 
 
Inledning av mötet 
Mötet inleds med att Saco-S KTH:s ordförande Reine Bergström hälsar alla medlemmar 
välkomna. Årsmötesförhandlingarna sker enligt stadgarna. 
 
1. Fråga om mötets behöriga utlysande 
På frågan från Saco-S KTH:s ordförande om mötet behörigen utlysts svarar mötesdeltagarna 
jakande. 
 
2. Utseende av ordförande, sekreterare och protokolljusterare vid mötet 
Mats Ericson utses till mötesordförande, Olav Vahtras till mötessekreterare samt Leif 
Svanblom och Alexander Baltatzis till protokolljusterare. 
 
3. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Saco-S KTH:s ordförande presenterar verksamhetsberättelsen för 2018/19. 
Verksamhetsberättelsen godkänds utan ändringar. 
 
4. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 
Medlemmarna på mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
 
5. Val av ny ordförande tillika ledamot av föreningens styrelse 
På förslag från valberedningen väljs Reine Bergström, tillika ledamot, till ny ordförande för 
Saco-S KTH enhälligt av mötesdeltagarna. 
 
  



6. Val av övriga ledamöter till föreningens styrelse 
Valberedningens förslag på ledamöter till styrelse för Saco-s KTH  bifalles av årsmötets 
deltagare. Följande tidigare och nya ledamöter väljs till styrelsemedlemmar; 
 
Omvalda ledamöter: 
Marina Arakelyan (CBH) 
Alexander Baltatzis (EECS) 
Charlotte Hurdelbrink (ITM) 
Pablo Miranda Carranza (ABE) 
Anders Robertsson (GVS) 
Chamindie Senaratne (ITM) 
Olav Vahtras (CBH) 
 
Ny ledamot: 
Emma Strömberg (CBH) 
 
7. Val av valberedning 
Till valberedningen väljs enhälligt följande ledamöter: 
 
Omvalda ledamöter 
Hans Edin (EECS) 
Karin Odelius (CBH) 
 
Ny ledamot 
Leif Svanblom (GVS) 
 
8. Verksamhetsplan 
Deltagarna på årsmötet godkänner verksamhetsplanen för 2019/20 utan ändringar.   Det 
påpekas dock att SciLife campus behöver göras mer delaktigt, i synnerhet som det föreligger 
särskilda utmaningar med arbetsmiljö, skyddsronder och skyddsombud på ett campus med 
många forskargrupper från flera olika universitet. Förslag på ett särskilt informationstillfälle 
framförs. 
 
9. Övriga frågor 
Det informeras en rapport från SULF: Systemfel i kunskapsfabriken – om urholkning av 
ersättningsbeloppen till högre utbildning 
 
10. 
Mötesordförande tackar alla medverkande och avslutar mötet 
 
 
Mats Ericson, ordförande             Olav Vahtras, sekreterare     
 
             
Alexander Balatzis, justerare        Leif Svanblom, justerare  
     


