
Närvarande: Jonna Karlsson, Simon Lavén, Ida Nilsson, Jessica Krepper, Jakob Bryne, Emilia 
Lindeblad, Sofia Öberg och Jonna Larsson.  
 
Stormöte 170925 

1. Mötets öppnande  

2. Val av mötesordförande  
Jonna Karlsson.  

3. Val av mötessekreterare 
Sofia Öberg.  

4. Val av justerare tillika rösträknare 
Ida Nilsson och Emilia Lindeblad.  

5. Godkännande av dagordning  
Bifalles.  

6. Störmötets behöriga utlysande  
Annonserades 170908.  

7. Fastställande av röstlängd  
Närvarande är berättigade att rösta.  

8. Senaste protokoll 
Genomgått.  

9. Uppdatering av stadgar 
a) Ändring av gamla stadgar  
§ 14: Ändrad, samtliga närvarande röstade ja.  
§ 12: Ändrad, samtliga närvarande röstade ja.  
 
b) Förslag på nya stadgar  
Tillagd en ny stadga, paragraf 17.  

10. Verksamhetsberättelse - 170306 till 170925  
-Ordförande: Jonna Karlsson  
-Vice ordförande: Jakob Bryne  
-Sekreterare: Sofia Öberg  
-Ekonomiansvarig: Moa Österberg  
-PR/IT: Jakob Bryne  
-Utbildningsansvarig: Saara Ronkainen  
-Idrottsansvarig: Ida Nilsson  
-Sexmästare: Jessica Krepper  
-Andra sexmästare: Emilia Lindeblad  
-Ledamot: Simon Lavén  
-Ledamot: Jimmy Strandh  



-Ledamot: Ellen Jelkeby  
-Nytt koncept med ledningsgrupp bestående av ordförande, ekonomiansvarig, sexmästare samt 
generaler ifrån både CURA och BAMSE.  
-Ovvepyssel den 15/3.  
-Ovvesittning 25/3.  
-Beefest. tillsammans med BAMSE och SEKE 7/4.  
-Valborg 30/4.  
-Ekonomiansvarig var på kassörsutbildning.  
-Hela skulden till Studentkåren återbetald i maj.  
-CURA hjälpte till att anordna examen för sjuksköterskeprogrammet.  
-Sexmästeriet planerar CURA’s 20årsjubileum som skall hållas 11/11.  
-Välkomstmässa den 13/9  
-Nollning HT-17 tillsammans med BAMSE.  
-BAMSECURA haft utvärdering angående förbättringar till nästkommande nollning. Ett  
styrdokument skall färdigställas angående nollningen.  
-Polisanmälan kompletterad.  

11. Ekonomisk berättelse - från och med januari 2017 till 31 juli 2017.  
-Ekonomisk rapport:  
  —> Försäljning av märken och NewBody gav vinst  
  —> Skulden till BAMSE skall vara återbetald senast december 2017  
  —> Skuld till Studentkåren betald i maj 2017  

12. Presentation av styrelsen och de olika posterna  
Genomgått.  

13. Val av styrelse  
a) Val av andra sexmästare: Jonna Larsson övertar Emilia Lindeblads post.  
b) Val av PR/IT-ansvarig: Simon Lavén övertar Jakob Brynes post.  
c) Val av ledamot med näringslivsuppdrag: Fortsättning styrelsemöte.  
d) Val av ledamöter: Emilia Linderblad.  

14. Val av revisorer 
Nuvarande revisorer kvar tills nästkommande stormöte.  

15. Övriga frågor  

16. Mötet avslutas 


