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Föredragningslista
1. Formalia
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h.

Mötets öppnande
Val av mötessekreterare
Val av mötesordförande
Val av justerare tillika rösträknare
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Justering av röstlängd
Eventuella adjungeringar
Fastställande av föredragningslista

2. Propositioner
a. Stadgeändring #1, 2.2 Fullvärdigt medlemskap.
b. Stadgeändring #2, 2.3 Reducerat medlemskap.
c. Stadgeändring #3, 7.3 Tidpunkt för årsmöten.

3. Motioner
4. Dechargeärenden
a. Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
b. Fastställande av preliminär budget för nästa verksamhetsår

5. Valärenden
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Val av ordförande för nästa verksamhetsår
Val av vice ordförande för nästa verksamhetsår
Val av kassör för nästa verksamhetsår
Val av vice kassör för nästa verksamhetsår
Val av övriga ordinarie styrelseledamöter för nästa verksamhetsår
Val av sektionsrepresentanter för nästa verksamhetsår
Val av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår
Val av ekonomisk revisor för nästa verksamhetsår
Val av sakrevisor samt revisorsuppleant för nästa verksamhetsår
Val eller ratificering av inspektor.

6. Under mötet väckta frågor
7. Mötets avslutande
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Propositioner
Stadgeändring #1 2.2 Fullvärdigt medlemskap.
Bakgrund:
DISK styrelse önskar att förtydliga vilka studenter det är som har möjlighet att bli fullvärdiga
medlemmar i DISK och därmed ha rösträtt på årsmöten samt ha möjlighet att röstas in till
styrelsen då några program inte har kurser på DSV under vissa terminer.

Yrkande:
DISK styrelse yrkar på ändring i stadgan enligt nedan.

Ändring av första stycket i paragraf 2.2:

“Person som är registrerad på minst en kurs på DSV vid SU och som erlagt full medlemsavgift
för den aktuella perioden är fullvärdig medlem i DISK.

Till

“Person som är registrerad på minst en kurs eller ett program på DSV vid SU och som erlagt full
medlemsavgift för den aktuella perioden är fullvärdig medlem i DISK.”
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Stadgeändring #2, 2.3 Reducerat medlemskap.
Bakgrund:
DISK styrelse vill få stadgan att reflektera vilka former av medlemskaps som används av DISK
som organisation och som erbjuds till studenterna på DSV.

Yrkande:
DISK styrelse yrkar på att ta bort paragraf 2.3.

Paragraf som tas bort:
“2.3 Reducerat medlemskap
Person som är registrerad på minst en kurs på DSV vid SU och som erlagt reducerat
medlemsavgift för den aktuella perioden är medlem i DISK.
Person med reducerat medlemskap har rätt till medlemsbevis.
Person med reducerat medlemskap har motionsrätt till årsmöte samt närvaro-, yttrande-,
förslags- och rösträtt på årsmöte.”
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Stadgeändring #3, 7.3 Tidpunkt för årsmöten.
Bakgrund:
DISK styrelse önskar att flytta det ekonomiska årsmötet för att vara mer realistiskt anpassat efter
den tid ett bokslut tar att slutföra.

Yrkande:
DISK styrelse yrkar på ändring i stadgan enligt nedan.

Ändring av första punkten i paragraf 7.3:
“Ekonomiskt årsmöte hålles årligen någon gång under februari månad.”

Till

“Ekonomiskt årsmöte hålles årligen någon gång under mars månad.”
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Preliminära verksamhetsplaner för 2019
Preliminär verksamhetsplan för Studentkåren DISK 2019
Under verksamhetsåret 2019 skall Studentkåren DISK, nedan kallat DISK, fortsätta arbeta för
dess medlemmars bästa genom att ständigt främja nya initiativ och att rekrytera nya aktiva
medlemmar. DISKs styrelse skall under verksamhetsåret verka för att hitta nya innovativa
lösningar för att öka antalet medlemmar och förbättra föreningens ekonomiska hållbarhet.
Samtidigt kommer DISK fortsätta verka för att stärka samarbetet med Stockholms övriga
studentorganisationer.
DISK skall under verksamhetsåret tillsammans med Institutionen för data- och systemvetenskap,
nedan kallat DSV, och Stockholms universitet verka för att studentinflytandet vid institutionen
fortsätter att växa.
DISKs Styrelse skall fortlöpande arbeta för kårens självständighet och autonomi för att stärka
dess ställning som oberoende studentkår.
DISK kommer fortsätta sitt arbete för att vara en jämställd och jämlik kår. DISK skall även
kontinuerligt se över hur kåren arbetar med kommunikation mot sina medlemmar och verka för
att närvaron i DISKs olika kanaler skall öka. Styrelsen skall se över och kontinuerligt arbeta med
att uppdatera DISKs policy.
DISK skall verka för att utveckla och förbättra studiebevakningen.
Vidare skall DISK fortsättningsvis se till att ge kårens aktiva medlemmar och anställda möjlighet
att ta del av utbildningar som kan vara dem och DISK till nytta.
Under verksamhetsåret fyller DISK år och detta skall firas med den traditionsenliga middagen
Ratatosk under början av verksamhetsåret. DISK skall verka för att utnyttja de lokaler som finns
tillgängliga i NOD.
DISK skall under verksamhetsåret se över och uppdatera sortimentet och priserna i DISKs kafé
med hänsyn till studenternas önskemål. Kårlokalen Foo Bar kommer fortsätta tillhandahållas
till DISKs sektioner samt underhållas genom regelbundna städdagar. För sistaårsstudenterna
skall DISK arrangera en avslutningsfest i slutet av vårterminen.
DISK skall under verksamhetsåret verka för att genomföra fester och evenemang för
medlemmar och aktiva medlemmar inom DISK. Studentkåren skall även vid de evenemang där
det är lämpligt bjuda in representanter från andra studentorganisationer med syftet att stärka
kontakter med dessa. DISK skall under verksamhetsåret verka för att en middag
för DISKs medlemmar arrangeras under hösten.
DISK skall verka för att tillhandahålla kurslitteratur i form av kompendium för studenterna.
DISK skall verka för att fördelarna med att vara medlem ska väga upp för medlemsavgiften.
DISK skall under verksamhetsåret närvara vid Sveriges Förenade Studentkårer, SFS,
medlemsaktiviteter, både fullmäktige och medlemsmöten för att stärka studentinflytandet och

Adress: Studentkåren DISK, Borgarfjordsgatan 6C 164 50 Kista
Telefon: 08-16 16 82 E-post: kx@disk.su.se Hemsida: www.disk.su.se Org.nr: 802401-9047

studentrelationerna nationellt. Regionalt skall DISK fortsätta representera vid Stockholms
Studentkårers Centralorganisations, SSCOs, löpande arrangemang under verksamhetsåret.
DISK skall under verksamhetsåret traditionsenligt med studentkårens standar närvara vid
fanborgen på valborg och Nobelbanketten. DISK skall även närvara på magister- och
doktorspromoveringar vid Stockholms universitet.
Under verksamhetsåret 2019 skall Studentkåren DISK fortsatt utvärdera nuvarande revisor
Grant Thornton samt undersöka alternativa revisorer. Studentkåren DISK skall även se över
styrelsen uppbyggnad och undersöka alternativa sammansättningar samt undersöka ekonomiska
bidrag vilka kåren kan söka.

Carolina Svantesson
Ordförande Studentkåren DISK 2018
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Preliminär verksamhetsplan för Klubbmästeriet 2019
Klubbmästeriet kommer under år 2019 verka för att fortsätta hålla puben öppen både på
onsdagar varje vecka samt sista fredagen varje månad under terminerna. Med undantag för
decembers fredagspub som sker innan julen. Det kommer även att ordnas två interna fester per
termin, även en marskalksittning för de övriga mästerierna som är medlemmar i KMR. Utöver
detta kommer det att anordnas både en kräftskiva och en julfest för sektionens medlemmar.
Klubbmästeriet kommer under 2019 verka för en ökad sammanhållning över sektionsgränserna
genom gemensamma event. Klubbmästeriets plan är att som föregående år fortsätta utbilda vår
barpersonal genom att skicka lämpliga medlemmar på STAD-Utbildningen samt lära upp nya
medlemmar.
Klubbmästeriet ska verka för att upprätthålla och bredda den befintliga kontakten med övriga
student-Stockholm genom att skicka medlemmar ur styrelsen, främst klubba-paret, på
Klubbmästarrådets möten.
Klubbmästeriet kommer verka för att upprätthålla det goda samarbetet med resten av DISK
genom både tidigare nämnda gemensamma event, samt sektionens delar i dem större eventet så
som att bidra med personal till DISKs sittningar samt deltagande under Insparken.
Vidare skall Klubbmästeriet i vanlig ordning genomföra den så kallade trasperioden som sker
under höstterminen då sektionen tar emot och utbildar nya medlemmar. Under den perioden
läggs stor vikt vid att dessa medlemmar skall få lika behandling och respekt.

Felicia Johansson
Ordförande Klubbmästeriet 2018
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Preliminär verksamhetsplan för Näringslivssektionen 2019
Näringslivssektionen, nedan refererat som NärS, kommer verka för att sammanföra studenter
och representanter från näringslivet på ett sådant sätt att det främst gynnar studenter vid DSV
samtidigt som företagens intressen beaktas.
NärS kommer inledningsvis lägga stor vikt på Systemvetardagen 2019. Detta arbete pågår fram
till och med den 6 mars samt innefattar ett uppföljningsarbete därefter. NärS verkar för att
kontinuerligt förbättra Systemvetardagen genom att vidareutveckla mässans upplevelse som
helhet och stärka dess varumärke genom samarbeten internt och externt. Planeringen för
Systemvetardagen 2020 skall skyndsamt påbörjas efter årets Systemvetardag.
NärS skall sträva efter att stärka de befintliga relationerna med näringslivet samt knyta nya
kontakter med företag som kan leda till samarbeten, vilka syftar till att öka studentnyttan samt
bidra till DISKs ekonomiska tillstånd. NärS skall även sträva efter att stärka relationerna till
resten av studentkåren genom samarbeten och evenemang.
Sektionen kommer att jobba aktivt med rekrytering av nya medlemmar i syfte att engagera dem i
sektionens aktiviteter. Detta skall främst ske under Insparken. Styrelsen ska verka för
kontinuerlig förbättring av välkomnandet av nya medlemmar inom sektionen och arrangera flera
aktiviteter för medlemmar för att ta tillvara på sektionens tillväxt. Stor vikt skall läggas på att
upprätthålla intresset som redan finns inom sektionen, genom exempelvis Kick Off under
höstterminen. Sektionen kommer även tillägna tid åt aktiviteter för studenterna med syftet att
skapa bättre relationer mellan såväl redan aktiva, som andra studenter.
NärS skall verka för att sektionens medlemmar motiveras till ett långvarigt engagemang genom
bland annat utmärkelser såsom medaljutdelning och PensioNärS-status. Slutligen kommer NärS
även att arbeta aktivt med att skapa en kontinuitet inom sektionen genom överlämningar och
rutiner kring såväl Systemvetardags-, styrelse- samt övrigt sektionsarbete.

Paria Karim
Ordförande Näringslivssektionen 2018
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Preliminär verksamhetsplan för Insparkssektionen 2019
Under verksamhetsåret 2019 skall Insparkssektionen planera mottagningen av nya studenter
inför höstterminen 2019 då DISK skall marknadsföras och nya studenter skall välkomnas med
olika aktiviteter. Denna mottagning kallas Insparken och pågår parallellt med undervisningen
från terminsstart och framåt.
Insparkssektionens styrelse skall utse en eller flera Överdrivare vars åtagande är att utföra
uppgifter av speciell betydelse för sektionen.
Insparkssektionen skall anordna en guidad rundtur för de nya studenterna genom DSVs lokaler.
Insparkssektionen skall under Insparken arrangera DISK-dagen: en dag då alla DISKs sektioner
samarbetar för att introducera hela DISKs verksamhet.
Insparkssektionen skall producera tryckt material med aktuell information till förmån för nya
studenter.
Insparkssektionen skall anordna en tackfest för Insparkssektionens aktiva medlemmar för att
tacka dem för deras engagemang under Insparken.
Insparkssektionen skall verka för att Insparken skall avslutas med festligheter till förmån för nya
studenter.
Insparkssektionen skall verka för ökad gemenskap inom programmen.
Insparkssektionen skall verka för ett ökat samarbete mellan DISKs samtliga sektioner.
Insparkssektionen skall verka för att värva nya medlemmar till DISK och dess sektioner.

Mattias Rådström
Ordförande Insparkssektionen 2018
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Preliminär verksamhetsplan för Särimners Kultingar 2019
Särimners Kultingar skall under verksamhetsåret 2019 verka för att bedriva studiesocial
verksamhet för DISKs medlemmar minst en gång i veckan, utifrån sektionsmedlemmarnas
intressen.
Majoriteten av sektionens evenemang arrangeras i kårlokalen Foo Bar. Alla evenemang skall,
utom i undantagsfall, vara alkoholfria och öppna för alla.
Särimners Kultingar skall fortsätta samarbeta med DSV och hålla i studiesocial verksamhet
tillsammans med institutionen.
Särimners Kultingar skall verka för värvandet av nya medlemmar till sektionen och DISK samt
verka för att öka vetskapen om de regelbundna evenemangen, särskilt under Insparken.
Särimners Kultingar skall verka för ökat samarbete med andra sektioner inom DISK för att
främja DISKs verksamhet. Sektionen skall även verka för att bistå med tema under vissa av
Klubbmästeriets pubar.
Sektionen skall även verka för uppstartandet av nya kreativa projekt utifrån medlemmarnas
intressen.

Johanna Appelgren
Ordförande Särimners Kultingar 2018
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Preliminär verksamhetsplan för Musikaliska- och Estetiska sektionen
2019
Den Musikaliska och Estetiska Sektionen, nedan kallad MES, skall under det kommande
verksamhetsåret verka för att bedriva studiesocial verksamhet för DISKs medlemmar, både
genom föreställningar på utvalda tillfällen och under de måndagar som tilldelats sektionen.
Denna verksamhet skall ha anknytning till olika typer av estetisk verksamhet såsom teater, musik,
formgivning eller dylikt.
MES skall verka för att genomföra olika sorters projekt som är kopplade till DISK och
institutionen, med strävan efter att visas för en bredare publik.
MES skall verka för att värva nya medlemmar till DISK och till sektionen genom fortsatt
marknadsföring av sektionens verksamhet. Detta kommer framför allt ske under Insparken men
även under terminerna genom kontinuerlig aktivitet, såsom spex och andra event.
MES skall verka för att hålla event under året för att belöna sina aktiva medlemmar.
MES skall verka för att öka samarbetet med DISKs andra sektioner, genom att arrangera
gemensamma evenemang med dem.

Pontus Hellerstedt
Ordförande Musikaliska och Estetiska Sektionen 2018
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Preliminär verksamhetsplan för Sportsektionen 2019
Under verksamhetsåret 2019 skall Sportsektionen verka för att främja studenthälsan för DISKs
medlemmar genom återkommande evenemang, främst i form av sportaktiviteter. Sportsektionen
skall verka för att ge DISKs medlemmar möjligheten att regelbundet utöva idrottsaktiviteter, i
den utsträckning som DISKs medlemmar efterfrågar och som sektionen kan tillhandahålla.
Sportsektionen skall verka för att den traditionsenliga resan till Åre Skiweek under vårterminen
2019 genomförs som planerat.
Sportsektionen ska tjäna sitt syfte så som det anges i sektionens stadgar och framför allt
uppmuntra och verka för schysst spel och en kamratlig anda. Alla aktiviteter ska i allra största
möjliga utsträckning vara tillgängliga och välkomnande för alla DISKs medlemmar. Sektionens
aktiviteter ska också vara öppna för de som inte är medlemmar i DISK, så länge det inte har en
negativ inverkan på DISKs ekonomi. Sportsektionen ska verka för att även studenter från andra
länder ska känna sig inkluderade och välkomna att delta i sektionens aktiviteter.
Sportsektionen skall verka för ett ökat samarbete med andra studentkårer genom att delta i olika
turneringar som anordnas samt sträva efter att anordna egna turneringar. Sportsektionen skall
också verka för fortsatt och ökat samarbete med övriga sektioner inom DISK, bland annat
genom att medverka under Insparken. Sportsektionen skall verka för att planeringen av den
traditionsenliga resan till Åre Skiweek, under vårterminen 2020, tar sin början. Sportsektionen
skall sträva efter att få sponsorer till sina aktiviteter.

Oscar Thörnkvist
Ordförande Sportsektionen 2018
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Preliminär verksamhetsplan för Marskalksämbetet 2019
Marskalksämbetets uppgift är att vara ett stödjande och rådgivande organ till DISKs styrelse och
i synnerhet dess presidium, men även till andra delar av DISK om så efterfrågas. Vidare vill
ämbetet verka för att styrelsen, som förtroendevalda, får en så trevlig och lärorik period i DISK
som möjligt.
För att uppfylla uppgiften ämnar ämbetet att medverka i styrelsens konferenser för att facilitera
aktiviteter relaterade till planering, ledarskap samt teambuilding. Vidare är ämbetets målsättning
att genomföra utbildningstillfällen med teambuildingaktiviteter, samt i övrigt vara till hands för
diverse frågor och samtal - både efterfrågade och på eget initiativ.
Ämbetet har som målsättning att vid minst två tillfällen ordna samkväm för styrelsen, samt
arrangera den traditionsenliga skiftesmiddagen där kontakt mellan den avgående och tillträdande
styrelsen skapas.
Medlemmar i ämbetet kommer slutligen stå till förfogande för deltagande i olika kommittéer,
arbetsgrupper etc. där vi kan göra nytta.

Jonna Hillblom
Övermarskalk Marskalksämbetet
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Preliminär budget för 2019
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Valärenden
Information om entledigande i valberedningen
Under verksamhetsåret har Fredrik Nyblom entledigats från sin post i valberedningen.

Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2019
Ordförande

Valberedningen nominerar: Fredrik Nyblom
Fredrik har hittills under sina studier på DSV visat ett brinnande intresse för DISK, bland annat
genom sitt deltagande i Klubbmästeriet, Insparken och Näringslivssektionen. Inom dessa
sektioner har han också visat på bra ledarskap och samarbetsvilja. Valberedningen anser därför
att Fredrik är en fantastisk kandidat till ordförandeposten och tror att han kommer att leda
DISK-styrelsen med stor framgång under nästa verksamhetsår.

Vice ordförande

Valberedningen nominerar: Sofia Lindh
Sofia har hittills visat sig både mycket ansvarstagande och noggrann inom Näringslivssektionen.
Hon har även tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag i form av styrelsearbete, något som
valberedningen tror kan komma till stor nytta i DISK-styrelsen. Valberedningen anser att Sofia är
en mycket god kandidat till positionen som vice ordförande i DISK nästa verksamhetsår.

Kassör

Valberedningen nominerar: Mathilda Linde
Mathilda har under verksamhetsåret 2018 varit kassör i Klubbmästeriet och därmed fått god
insikt i DISK och dess verksamhet. Genom att ha visat engagemang och noggrannhet tror
valberedningen därför att Mathilda skulle bli en fantastisk kassör för DISK det kommande
verksamhetsåret.

Vice Kassör

Valberedningen nominerar: Robin Ljungqvist
Robin har trots sin korta tid på DSV redan visat stort intresse för studentkåren, bland annat
inom Sportsektionen där han tidigt har axlat ansvar. Robin läser kandidatprogrammet i ekonomi
och IT och har även visat stort intresse för positionen som vice kassör. Robin har även tidigare
erfarenhet av kassörsarbete i studentsammanhang och vi i valberedningen tror därför att han är
en mycket passande kandidat för positionen som vice kassör.

Övriga ordinarie styrelseledamöter

Valberedningen nominerar: Dilde Berber
Dilde vill gärna engagera sig i DISK och valberedningen tror att positionen som sekreterare är en
bra grund för detta. Hon har visat förståelse för kåren och även vikten av noggrannhet och
precision som sekreterare. Valberedningen tror att Dilde skulle vara en stor tillgång till DISKstyrelsen.
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Valberedningen nominerar: Emilia Kaufeldt
Emilia har med stort intresse och positiv energi visat engagemang för att vara en del av DISKstyrelse. Med sin tidigare erfarenhet av styrelsearbete och ansvarstagande tror vi i valberedningen
att hon kommer att bli ett lysande tillskott i den nya styrelsen. Valberedningen anser därför att
Emilia är en utmärkt kandidat för positionen som informationsansvarig.
Valberedningen nominerar: Jonathan Rawet
Jonathan har hittills visat stort engagemang inom DISK, bland annat inom Särimners Kultingar,
Klubbmästeriet och även DISKs workshop. Han var inte sen med att visa sitt intresse för
positionen som teknikansvarig och valberedningen tvekar därför inte, vi tror att Jonathan är en
passande kandidat och att han skulle ta över positionen som teknikansvarig med framgång.
Valberedningen nominerar: Elliot Dobetzky
Elliot har visat sig mycket ansvarstagande och klok. Han har även tagit på sig ansvar inom
klubbmästeriet inför 2019, något som vi dock inte ser som en konflikt med DISK-styrelsen utan
snarare en tillgång. Valberedningen är trygga i tanken på att Elliot kommer att kunna axla rollen
som studerandeskyddsombud med gott resultat.
Valberedningen nominerar: Sina Bastini
Sina är en lyhörd person som alltid är trevlig och stöttande. Han har engagerat sig inom
Insparken och Systemvetardagen, möter alltid andra med ett leende och är bra på att lyssna på
andra. Baserat på hans engagemang inom DISK och hans trevliga bemötande tror
valberedningen att Sina skulle passa bra i rollen som arbetsmiljöansvarig, en roll som utgörs av
personal- och lokalansvar.
Valberedningen nominerar: Claes Jilert
Claes har visat ett stort intresse för studentkåren och även ett brinnande engagemang för att öka
studentnyttan i form av sammanhållning mellan studenter och samverkan med näringslivet. Vi
tror att han kan fortsätta det samarbete som studentkåren har med andra studentorganisationer
och detta med bravur. Valberedningen tror därför att Claes är en passande kandidat för
positionen som eventansvarig.

Styrelsesuppleanter

Första suppleant
Valberedningen nominerar: Sandra Jonsson
Sandra har tidigt engagerat sig i studentkåren genom Klubbmästeriet och Näringslivssektionen.
Hon har dessutom erfarenhet av tidigare engagemang i studentsammanhang och valberedningen
tror därför att Sandra passar bra för positionen som första suppleant. Vi är tror även att detta är
en möjlighet för Sandra att växa inom DISK.
Andra suppleant
Valberedningen nominerar: Magnus Palmstierna
Magnus har tidigt visat sig aktiv inom flera av studentkårens sektioner. Valberedningen tror att
hans engagemang kan vara till stor nytta som andra suppleant och vi tror även att Magnus kan
bidra med glädje och motivation i DISK-styrelsen.
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Sektionsrepresentanter

Klubbmästeriet nominerar: Eric Sjögren
Näringslivssektionen nominerar: Alice Watson
Insparkssektionen nominerar: Sofia Fahlesson
Särimners Kultingar nominerar: Nina Wiesner
Musikaliska och Estetiska sektionen nominerar: Olof Törnell Uhr
Sportsektionen nominerar: Linnea Hardsjö

Ekonomisk revisor samt revisorssuppleant
Ekonomisk revisor
Valberedningen nominerar: Grant Thornton

Förste ekonomiska revisorsuppleant

Valberedningen nominerar: Andreas Eckerstand
Valberedningen ser att Andreas Eckerstrand sitter kvar som revisorssuppleant för
verksamhetsåret 2019.

Andre ekonomiska revisorsuppleant

Valberedningen nominerar: Joakim Rehn
Valberedningen ser att Joakim Rehn sitter kvar som revisorssuppleant för verksamhetsåret 2019.

Sakrevisor samt sakrevisorsuppleant
Sakrevisor

Valberedningen nominerar: Alexander Kekkonen
Då Alexander har suttit som Ordförande under verksamhetsåret 2017, suppleant under
verksamhetsåret 2016 samt suttit som sakrevisor under verksamhetsåret 2018 har han god insikt i
DISKs verksamhet. Vi tror Alexander kommer att vara en viktig resurs för nästkommande år
och att han som sakrevisor kommer att bidra kunskap och erfarenhet.

Sakrevisorsuppleant

Valberedningen nominerar: Joacim Wallin
Joacim har tidigare suttit i klubbmästeriets styrelse under verksamhetsåret 2017, musikaliska och
estiska sektionen under flera verksamhetsår samt i DISK-styrelsen under verksamhetsåret 2018.
Valberedningen tror därför att Joacim med dessa erfarenheter i ryggen kommer att vara ett bra
stöd till styrelsen.

Val eller ratificering av inspektor
Valberedningen föreslår att en ratificering görs av Uno Fors som inspektor för DISK för
verksamhetsåret 2019.
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