
2017-01-09	 	 	
	

Styrelsemöte 2017-01-09 
Närvarande: Moa Daneyr, Daniel Madsen, Emma Hjelte, Ivana Lukic, Lucas Cirstea 
Händestam, Simon Bergström, Markus Lundahl, Camilla Edoff 
 
Frånvarande: Karina Szostak, Liv Kjaer Andersen, Richard Thellman, Jim Engstrand 
 

1. Mötets öppnande 
Camilla E. Öppnad mötet kl. 17:15 

 
2. Val av mötesordförande 

Styrelsen beslutade 
• Att  välja Camilla E. till mötesordförande 

 
3. Val av mötessekreterare 

Styrelsen beslutade 
• Att välja Ivana L. Till mötessekreterare 

 
4. Val av justerare 

Styrelsen beslutade 
• Att  välja Lucas C.H till justerare 

 
5. Godkännande av föredragningslistan 

Styrelsen beslutade  
Att  godkänna föredragningslistan  

 
6. Föregående protokoll 

Styrelsen beslutade  
• Att  lägga föregående protokoll till handlingarna  

 
7. Rapportrunda 

- Emma: vi behöver godkänna UB:s postbeskrivning 
Daniel: eventuellt ändrad sal till årsmötet- Jim bokar sal- det blir inte K22 
Ivana: studentrepresentanter augusti-november, uppföljning innan vice slutar 
samt innan sommaren. 
Camilla: lämnade in terminsrapporten och verksamhetsrapporten, 
projektrapporten samt avtalsrapporten  

8. Aktuellt 
- Ekonomi:  

o Ska till banken denna vecka  
o Valberedningen ska ta kontakt med revisorn 
o Vi ska inte betala skatt  
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- UB:  
o Behöver godkänna postbeskrivning 
o Mailar med Marie angående uppsatserna 
o Päivi vill ha in åsikter från T7 angående samverkanskursen 

 
- AMO:  

o AMO är inte närvarande och vice har inte fått något vidarebefordrat  
- AMU:  

o AMU är inte närvarande  
 

- Grön sektion:  
o Allt är klart 

 
- Societetens punkt  

o Representanten för Societeten är inte närvarande på mötet 
 

- SoCers punkt 
o Skickat punkter för vad som händer under andra rekryteringen till AMO då 

det varit klagomål på dessa aktiviteter tidigare 
 

- VFU- kväll 
o Torsdag kl. 17-19 
o Eventet läggs ut i eftermiddag 
o Bjuda på kakor och mackor 
o K24 

 
- Medlemsmöte 

o Gå igenom mapparna vi har på driven 
o Ge en helhetsbild av vad styrelsen gör 

 
9. Övrigt 

-  Personalvård- den 19/1-2017 
Val av restaurang samt tid  
Styrelsen beslutar  
• Att Boka bord på Pappa Grappa kl. 17:30  
 

 
10. Avklarat 

 
11. Nästkommande möten 

- Årsmötet 20 januari 
-  

12. Mötets avslutande  
Camilla E. Avslutar mötet kl. 18:10 
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