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Närvarande     Frånvarande 

Sara Elingfors    Ellen Ragnarsson  
Fanny Olsson    Josefin Hasselqvist Höglund  
Julia Färdvall    Hanna Lundström  
Victor Fornander    Adam Åhlin 

Lina Hedlund 

Olivia Lindqvist  
Madeleine Engström 

Julia Hässel 
Liz Holmquist  
Malin Dahl  
Rebecca Samuelsson 

Calle Håkansson  
 
1. Mötets öppnande 

Mötet förklarades öppnat av ordförande Sara Elingfors.  
 
2. Formalia 

a) Val av mötesfunktionärer 

Sara föreslog Sara till ordförande 
Styrelsen beslutade att utse Sara till ordförande 

 
 

Sara föreslog Fanny till sekreterare 
Styrelsen beslutade att utse Fanny till sekreterare 
 
 
Sara föreslog Rebecca till justerare  
Styrelsen beslutade att utse Rebecca till justerare  

 
b) Godkännande av kallelsen 

Styrelsen godkände kallelsen  

c) Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände dagordningen 



3. Ordförande har ordet (10 minuter) 

a) Lägesrapport 
Sara rapporterade att en representant från Samsek skulle ha närvarat på mötet men hade fått 
förhinder och kommer förmodligen på nästa styrelsemöte istället. Sara lyfte sedan debatten 
som blev lyckad och berömde alla som jobbat med den. Hon gick igenom to-do-listan från 
föregående styrelsemötet, där allt gått bra förutom att hitta rollupen. Hon berättade att hon 
fixat en tavla till föreningen i lokstallarna och tog upp salsbokning, som vi fått tillgång till.  
Vidare berättade hon att det har kommit in en ansökan till stadgagruppen från en medlem i 
föreningen som har tidigare erfarenhet av liknande arbete. Sara ville utlysa fler personer till 
gruppen, någon som suttit i styrelsen tidigare och även en person som inte har lika mycket 
erfarenhet. Detta för att stadgarna inte ska bli alltför fackspråkliga. 
Sara tar upp pinsen. De som skulle fått pins på balen kan hämta ut dem nu, styrelsen får pins 
gratis och alla som vill ska få köpa en för 30 kr.  
b) Beställande av ny rollup.  
Calle tog på sig att beställa.  
Styrelsen beslutar att vi beställer en ny rollup.  
 
4. Vice ordförande har ordet (5 minuter) 

a) Information från sektionerna 

Calle rapporterade från det första mötet med Samsek för terminen. Han informerade om 
ändringar som gjorts i föreningsstrukturen. Det nya upplägget är på prov en månad. Victor 
som kassör kan bli erbjuden en utbildning med kårens ekonomichef, mer information kommer 
om detta. För övrigt finns det mycket pengar att söka projektbidrag för, 100 000 kr i budget 
för hela verksamhetsåret. 
 
Calle rapporterar från möte med STRUT och visar en karta på uppbyggnaden av samarbetet. 
Ett åsiktsprogram ska genomföras. Det ska finnas ett nytt masterprogram från nästa år i 
finansiering. 
5. Ekonomi (5 minuter) 

a) Lägesrapport 
Victor berättade att läget med ekonomin är stabilt och att det fungerat bra med fakturorna 
hittills. 16 personer har betalat för gasquen. Victor efterfrågade att köpa ett nytt 
bokföringsprogram som kostar 695 kr.  
Styrelsen beslutade att Victor ska köpa bokföringsprogrammet till nästa styrelsemöte och 
punkten ekonomi lades till handlingarna. 
 
6. Generaler (5 minuter) 

a) Lägesrapport 
Rebecca berättade att allt fungerat bra med invigningen. Eventet för gasquen är ute på 
Facebook och alla medlemmar är registrerade. Inga klagomål från nationerna har förekommit.  
Betalning för biljett till gasquen för generaler diskuterades. Styrelsen gick till beslut om detta. 
Styrelsen godkände att generalerna ska få gratis biljetter till invigninsgasquen och punkten 
lades till handlingarna.   



 
7. Utbildningsutskottet (5 minuter) 

a) Lägesrapport 
Lina presenterar lägesrapporten. Debatten med ungdomsförbunden som genomfördes i veckan 
gick bra. Pluggstugan var också lyckad. Datum är satt för case-föreläsning inför Samvetar-
SM. Gudrun och Birgitta är bokade för debatt om feministisk inrikespolitik. Hon presenterade 
ett förslag om föreläsning om amerikanska valet/valvaka med frukost, vilket utskottet ska 
undersöka vidare.  
b) Beslut om kostnaden för vakter till debatten 

Styrelsen godkände kostanden till vakter för debatten och punkten lades till handlingarna.  
   
8. Aktivitetsutskottet (5 minuter) 

a) Lägesrapport 
Julia berättade att utskottet gått ut med projektgrupper och fått in många anmälningar till 
dessa. Projektgrupp till skapande av sångbok kommer snart. De har varit i kontakt med 
nationerna angående pubrunda i oktober, där alla förutom Kalmars har varit positiva. Eventet 
för Dynamicusloppet har kommit ut som har fått bra spridning. De har även tittat mer på 
stämplar, och tagit fram tre alternativ som presenterades och diskuterades.  
Punkten lades det till handlingarna.  
 
9. Näringsliv & Sponsorgruppen (5 minutera)  
a) Lägesrapport 
Malin och Liz berättade om det första utskottsmötet som var lyckat med många deltagare och 
bra engagemang. Vidare berättade de att SSR begärde att vi ska lägga upp marknadsföring 
(kampanj) för dem på Facebooksidan, vilket står i nuvarande kontrakt. Vid omförhandlingen 
av kontraktet tyckte de att vi ska ta bort detta. Övriga styrelsemedlemmar höll med. Liz 
berättade att avtalet med ST går ut i december och därför måste vi bestämt till dess om vi vill 
förlänga detta. Alla ska fundera över detta samarbete. Liz presenterar sponsgruppen som ska 
startas upp. Malin informerade om arbetsmarknadsdagen och att en projektgrupp ska utlysas. 
Malin presenterar idé om att åka på studieresa till Bryssel, vilket diskuteras med övriga 
styrelsemedlemmar. Alla är positiva till idén. 
 
Malin informerade om vad ett samarbete med Upstuk skulle betyda. 
Styrelsen går till beslut angående ett samarbete med Upstuk. 
Styreslen beslutar att göra Upstuk till ny samarbetspartner, vilket lades till handlingarna. 
10. PR (5 minuter) 

a) Lägesrapport 
Josefin var frånvarande och därför tog Sara hennes plats att redogöra för lägesrapporten. Hon 
tog upp frågan om fotografen till invigningsgasquen ska få biljetten betald. 
Styreslen godkände att fotografen på gasquen ska få biljett.     
 
11. Mentorskap 



Olivia informerade om att mentorskapsmötena varit lyckade med bra uppslutning på mötena 
och bra spridning. Denna termin är det endast grundkursen som innefattas av 
mentrosskapsmötena.  
 
12. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 3 oktober kl 17:00.    
12. Övriga frågor 

Julia H fick ordet. Hon undrade vilket datum det skulle kunna passa med ett studiebesök på 
Utrikesdepartementet. Sara föreslog ett datum efter oktobertentorna, vilket de övriga var 
positiva till.   
13. Mötets avslutande 

Sara förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
 

Sekreterare                             Justerare 

 
 
 
 

 

Fanny Olsson    Rebecca Samuelsson  

 
	


