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Styrelsemöte (2019-01-21)
Närvarande: Evelina Rimvid, Simon Rodén, Josefin Linder, Lisa Druid, Linnea Strömberg,
Jacqueline Gokan, Yara Waked, Joel Olofsson, Andreas Axell, Anna Fälth, Tilda Rönnkvist.

Frånvarande: Sanna Sahlin, Sanna Holm Eriksson, Sara Haliti, Okan Karakas, Josefin
Hedberg, Mikaela Christensen, Saskia Weiss Jendesten, Nella Sarawaran, Matilda Pettersson,
Thilda Sohl.

1. Mötets öppnande
Evelina Rimvid öppnar mötet 17.15.

2. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade:
•

Att

välja Evelina Rimvid till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade:
•

Att

välja Tilda Rönnkvist till mötessekreterare.

4. Val av justerare
Styrelsen beslutade:
•

Att

välja Simon Rodén till justerare.

5. Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutade:
•

Att

6. Hänt på senaste

godkänna föredragningslistan.
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7. Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen beslutade:
•

Att

godkänna föregående protokoll.

8. Rapportrunda
•

Sektionsmiddag:
o Det kommer att komma en sektionsmiddag som alla sektionsaktiva
kommer att bli inbjudna till.

9. Aktuellt
•

Ekonomi:
o Sanna Sahlin närvarar inte på dagens möte.
o Hon arbetar på bokföringen och bokslut samt ska teckna över firman på
Yara Waked och Matilda Pettersson.
o Det finns ett behov av att ha ett kassörsmöte med kassörerna i
Societeten och SoCeR för att gå igenom bokslut.
o Budgeten som röstades igenom på årsmötet 2019-01-15 är skriven för
ett verksamhetsår på tolv månader, men styrelsen 2019/2020 kommer
att sitta i elva månader.

•

UB:
o Det är ett UB-möte nästa vecka 2019-01-30 som nästkommande UB
och vice UB också ska gå på.

•

AMO:
o De olika sektionernas AMO ska delta på mottagningen i vår för att
prata om sexuella trakasserier.
o Andreas Norén från StuFF har hört av sig om att två personer får följa
med StuFF till Östersund på Sveriges förenade studentkårers årliga
fullmäktige 2019-05-03 – 2019-05-05.
o AMO-veckan är i mars; planeringen är i full gång.
o Inbjudan till SSG-möte är 2019-01-31 kl. 13.15 – 15.00.

•

Näringsliv:
o Sara Haliti närvarar inte på dagens möte.

•

Grön sektion:
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o Mikaela Christensen närvarar inte på dagens möte.
•

Societeten:
o Mottagningen började idag. Den kommer att pågå under hela veckan.
o Det kommer att komma nya sektionsrepresentanter från Societeten.

•

SoCeR:
o De hade sin första fest för året i lördags, vilket gick väldigt bra. De är
också upptagna med mottagningen.
o De kommer att ha en intagning till för SoCeR om man missade chansen
att söka förra gången.
o Det kommer att komma nya sektionsrepresentanter från SoCeR.
o Planeringen för Vårkravallen och Baklängesgasquen påbörjas nu.

10. Övriga punkter
•

Kick-off:
o Bestämt datum för kick-off är 2019-02-22.

11. Beslut

12. Avklarat
•

Ett år i styrelsen.

•

Årsmötet där alla poster tillsattes.

13. Mötets avslutande
Evelina avslutar mötet 17.59.

