Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f.
Majstadsgatan 11
00550 Helsingfors
Tel: 020 7699 680
E-post: tlk@tlk.fi

MÖTESPROTOKOLL

Valmöte
Tid:
Lördag 18.12.2012 kl. 16:00
Plats: Cornern, Romgatan 5A
Närvarande: Styrelsen samt ett tiotal övriga medlemmar
1.

Öppnande av mötet
Mötet öppnades 17:15

2.

Godkännande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet godkändes

3.

Uppläsande samt godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan lästes upp och godkändes med några
ändringar

4.

Val av rösträknare
Sam Stenvall och Jonas Mäkinen valdes till rösträknare

5.

Val av styrelse
Ordförande:
Förslag Sebasian Orsiwskyj och Krister Bäckman. Orsiwskyj valdes
till ny ordförande med rösterna 7 mot 3.
Viceordförande:
Förslag: Krister Bäckman, Richard Weber. Weber valdes till ny
viceordförande med rösterna 8 mot 3.
Tre övriga styrelsemedlemmar:
Förslag: Krister Bäckman, Leif Granfelt, Christoffer Holmberg, Sam
Stenvall. Personerna fick 8, 10, 10 respektive 10 röster. Samtliga
föreslagna förutom Bäckman valdes till den nya styrelsen.

6.

TLK LAN 2013.1
Preliminärt datum bestämdes till 21-24.2.2013 på Club Werket

7.

Klubbunderstödsansökan
Ansökan bör göras så fort som möjligt efter att nästa års styrelse
har konstituerat sig

8.

Anskaffningar
Föreslås att en projektorduk skaffas för att underlätta
projektoranvändningen på klubben

9.

Övriga ärenden
- folk är nöjda med att för en gångs skull ha lite bättre tuber
jämfört med tidigare LAN
- tråkigt då vissa anmält sig till LANet utan att dyka upp.
Diskussion kring att ens anmälan bör tas bort om man inte dyker
upp före kl. 18 på fredagen då ett LAN börjar för att därmed frislå
platsen för andra intresserade.
- som fortsättning på förra punkten ska en ”Leaver”-badge
implementeras på hemsidan för dem som begått ovanstående
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”brott”

10.

Nästa möte
Nästa år, närmare datum bestäms i ett senare skede av den nya
styrelsen

11.

Avslutande av mötet
Mötet avslutades kl. 17:44

_____________________
Christoffer Holmberg
Ordförande

_____________________
Sam Stenvall
Sekreterare

