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Alumnföreningen vid Institutionen för informatik och media 
IM Alumn 

 

Protokoll fört vid IM Alumns årsmöte 2016-11-23 

Plats: Hörsal 2 på Ekonomikum Tid: Klockan 20.20 
 

Närvarande: Mats Cedvall, Anneli Edman, Olga Göcmen, Emma Narving, Torsten Palm, 
Göran Svensson, Paulina Rajkowska, Christian Sandström, Filip Sannerud och GunBritt Wass 

1. Öppnande 
Mats Cedvall öppnade årsmötet. 
 

2. Val av mötesordförande 
Valdes Mats Cedvall till mötesordförande. 
 
3. Val av mötessekreterare 
Valdes föreningens styrelsemedlem GunBritt Wass till mötessekreterare. 
 
4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare 
Valdes Olga Göcmen och Emma Narving till att vara justeringspersoner tillika rösträknare.  
 
5. Fråga om årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna 
Konstaterades att årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna. Kallelse med dagordning har 
sänts ut per epost till föreningens medlemmar den 21/10. Det kungjordes också på institution-
ens hemsida från och med den 22/10. Det vill säga drygt en månad före årsmötet, som stad-
garna stipulerar. 
 
6. Godkännande av dagordningen 
Godkändes dagordningen. / se bilaga 1 
 
7. Styrelsens årsredovisning för föregående kalenderår med verksamhetsberät-
telse, samt presentation av revisionsberättelse 
Föredrog Mats Cedvall verksamhetsberättelse för IM Alumn avseende 2016. / se bilaga 2 
Christian Sandström uppläste revisionsberättelsen.  
 
8. Godkännande av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse och beslut 
om styrelsens ansvarsfrihet 
Beslutade årsmötet att godkänna verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  
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9. Val av styrelse 
Meddelade valberedaren Torsten Palm att han har ett förslag till ny styrelse. Beslutade års-
mötet att välja följande styrelse: 
 

Stina Biärsjö (stud.repr. Uppsala systemvetare) 
Mats Cedvall 
Anneli Edman 
Tobias Enefalk 
Olga Göcmen 
Amanda Larsson (stud.repr. Uppsala Medievetare) 
Millan Lundgren (Campus Gotland) 
Emma Narving (stud.repr. Uppsala Medievetare) 
Paulina Rajkowska  
Christian Sandström 
Göran Svensson 
GunBritt Wass 
Staffan Westerlund 
 
 

10. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår 
Fastställde årsmötet att medlemsavgiften för kommande verksamhetsår skall vara 0 (noll) 
kronor. 
 

11. Val av minst en, högst två revisorer 
Valdes Peder Hård af Segerstad till att vara föreningens revisor för kommande verksamhetsår. 
 

12. Val av valberedning om minst en och högst tre personer 
Valdes Torsten Palm till att utgöra valberedning för kommande verksamhetsår. 
 

13. Behandling av inkomna motioner 
Förelåg inga motioner. 
 

14. Övriga frågor 
Förelåg inga övriga frågor. 
 

15. Mötets avslutande 
Avslutade Mats Cedvall årsmötet. 
 
 

Till detta årsmötesprotokoll har följande två bilagor fogats: 
Bilaga 1 Dagordning för årsmötet 

Bilaga 2 verksamhetsberättelse för IM Alumn avseende 2016 

 

Uppsala dag som ovan 
 
 

GunBritt Wass, årsmötessekreterare 

 
Justerat:  
 

 
 

 
Olga Göcmen   Emma Narving 
justeringsperson   justeringsperson  



Alumnföreningen vid Institutionen för informatik och media 
IM Alumn 

Dagordning för IM Alumns årsmöte 2016-11-23 kl. 20.30 (efter 
alumnföreläsningen) i hörsal 2 på Ekonomikum 

1. Öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
5. Fråga om årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna
6. Godkännande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisning för föregående kalenderår med verksamhetsberättelse,

resultaträkning och balansräkning
8. Godkännande av verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning och

beslut om styrelsens ansvarsfrihet
9. Val av styrelse
10. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
11. Val av minst en, högst två revisorer
12. Val av valberedning om minst en och högst tre personer
13. Behandling av inkomna motioner
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

 
   BILAGA 1



Alumnföreningen vid Institutionen för informatik och media 
IM Alumn 

Verksamhetsberättelse för Alumnföreningen vid institutionen 
för informatik och media - IM Alumn för verksamhetsåret 2016 

Styrelsen har bestått av: 

ordförande  Mats Cedvall 
vice ordförande Olga Göcmen 
sekreterare  Christian Sandström 
ledamot Campus Gotland Millan Lundgren 
studentrepr. IS  Stina Biärsjö 
studentrepr. MKV Emma Narving 
studentrepr. MKV Amanda Larsson 
ledamot Paulina Rajkowska 
ledamot Tobias Enefalk 
ledamot Anneli Edman 
ledamot Staffan Westerlund 
ledamot Göran Svensson 
ledamot GunBritt Wass 
ledamot Malin Wasing 

Revisor Peder Hård af Segerstad 
Valberedare tillika fundraiser Torsten Palm 

IM Alumn finns på Facebook;  
https://www.facebook.com/pages/IM-Alumn/247043048677132 

och på Linkedin:  
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4441795&trk=anet_ug_hm 

Styrelsen har sammanträtt sju gånger efter förra årsmötet, 16/12 2015 (konstituerande), samt 
21/3, 10/5, 14/6, 6/9, 12/10 och 26/10.   

BILAGA 2
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Den 23 november 2016 kommer föreningen i samarbete med studentföreningarna Uppsala sys- 
temvetare och Uppsala medievetare ordna en alumndag med de två alumnerna Amelie Hössjer 
och Mikael Karlsson. Amelie är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen 
för informatik och media. Hon arbetar som pedagogisk utvecklare vid avdelningen för kvalitets- 
utveckling, enheten för universitetspedagogik vid Uppsala universitet. Hon forskar bland annat 
om nätdejtning och kommer ge oss ett smakprov på den forskningen. Mikael, som har en system- 
vetarexamen från Uppsala universitet. Han jobbar idag med SAP och Business Intelligence. Han 
kommer att berätta om sina vägval under studietiden och sina år i arbetslivet som lett till att han 
idag driver ett eget konsultbolag. Genom sitt företag hjälper han globala organisationer med såväl 
rådgivning som tekniska implementeringar. 

Mats Cedvall och Christian Sandström har deltagit i alumnnätverket, men valde att inte 
deltaga i årets alumn- och karriärkonferens i Göteborg. 

Balans- och resultaträkning 
Eftersom föreningen inte har någon egen ekonomi, finns ingen balans- eller resultaträkning. 
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