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1. Mötets öppnande 

 

2. Formalia  

 

a) Val av mötesfunktionärer 

● Gustav föreslår att välja Gustav till mötesordförande. 

Styrelsen beslutar att utse Gustav till mötesordförande.  

● Gustav föreslår Isabelle N till sekreterare. 

Styrelsen beslutar att utse Isabelle N till sekreterare. 

● Gustav föreslår att välja Malin till justerare. 

Styrelsen beslutar att utse Malin till justerare.  

 

b) Godkännande av kallelsen: 

Då mötet är av mer informell art sändes ingen kallelse ut. 

 c) Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen. 

 

3. Ordförande har ordet  

a) Lägesrapport 

Gustav meddelar att han inte har något speciellt att berätta.  

 

4. Vice ordförande har ordet  

a) Information från sektionerna 

Isabelle meddelar att  Samsek- och STRUT-mötena rullar på som vanligt var tredje vecka. På 
senaste Samsek mötet diskuterades möjligheten att genomföra evenemang digitalt, flera andra 
föreningar genomför pluggstugor och är mer aktiva på sociala medier. Vidare meddelar 
Isabelle att vi fått totalt 1000 kr för mentorskapsträffarna, trots att bidrag generellt inte ges ut 
retroaktivt av Samsek. Isabelle poängterar att rutinerna för utbetalning av bidrag bör föras 



vidare på ett tydligt sätt till nästa verksamhetsårs mentorskapsansvariga. Vidare meddelar 
Isabelle att de som har frågor kring distansstudier kan kontakta Marcus Eng på Samsek. 
Kristina tar upp att det kan vara en bra idé att dela den informationen till samtliga 
medlemmar, så att alla har samma chans att få hjälp och Isabelle svarar att hon ska skriva 
ihop något kring det vi kan dela på sociala medier.  
 
På STRUT- mötet diskuterades vem föreningen ska skicka som representant till dem. Från 
STRUTs håll ansågs det bäst om representanten även sitter i programrådet för 
samhällsvetarprogrammet. Vidare diskuterades orättvis betygssättning på ekonomikurserna 
nu när examinationerna sker på distans. Styrelsens beslutar att sprida till medlemmarna på 
sociala medier hur man kan höra av sig om man har synpunkter på distansundervisningen.  
 
Slutligen meddelar Isabelle att den planerade enkäten kommer läggas på is till nästa 
verksamhetsår efter en önskan från institutionen att göra detta. 

5. Ekonomi  

a) Lägesrapport 

Kristina meddelar att det inte är så mycket som händer just nu men undrar om valberedningen 
har koll på att de ska föreslå en ny revisor till nästa verksamhetsår. Gustav svarar att Robert 
Spjern är kontaktad för uppdraget som revisor.  

Vidare tar Kristina upp det planerade cykelevenemanget och frågar vad övriga styrelsen 
tänker kring dess genomförande. Benjamin påpekar att det förmodligen är en dålig idé att 
genomföra den just nu, det skulle förmodligen ge föreningen dålig image då i princip alla 
aktiviteter i andra föreningar och på nationer är inställda eller digigala just nu. Styrelsen 
kommer överens om att skjuta fram evenemanget till höstterminen.  

Benjamin frågar hur föreningens ekonomi ser ut just nu och Kristina svarar att det ser bra ut, 
vi har inga släpande utgifter och ser ut att gå lite plus.  

6. Näringsliv & Sponsorgruppen  

a) Lägesrapport 

Emma meddelar att de inte har så jättemycket nytt på gång. De varor som beställts från 
shoppen har kommit nu och Emma undrar hur vi ska distribuera de beställda varorna på bäst 
sätt. Det är mest tröjor, ca 11 st som ska delas ut. Gustav svarar att det enklaste förmodligen 
är att höra av sig direkt till de som har beställt och tar på sig att dela ut tröjorna på Eko om de 



som beställt kan ta emot dem där. Malin påpekar att vi kan lägga lite pengar på att posta dem 
i annat fall.  

Slutligen meddelar Emma att vi måste beställa sångböcker och påsar till nästa termin. Isabel 
påpekar att vi måste rösta igenom ändringarna i sångboken. Styrelsen bestlutar att 
ändringarna bör sammanställas och röstas igenom över zoom innan en beställning läggs.  

7. Utbildningsutskottet  

a) Lägesrapport 

Isabel meddelar att de inte har så mycket att säga då alla deras evenemang är inställda. Den 
föreläsning som skulle genomförts idag har krånglat lite då föreläsaren ville ha betalt trots att 
den blev inställd. De har skrivit ett nytt kontrakt och föreläsningen kommer genomföras 
längre fram för att säkerställa att de inte betalar 25 000 kr till föreläsaren utan att hon 
genomför föreläsningen.  

b) Mentorskap 

Signe och Fanny meddelar att de har varit på utbildning och blivit diplomerade mentorer samt 
att inga fler mentorskapsträffar kommer genomföras. De ska skriva en utvärdering över de 
träffar som genomförts.  

8. Aktivitetsutskottet  

a) Lägesrapport 

Maja meddelar att alla planerade evenemang är inställda. Då balen inte hunnit bokas slipper 
vi betalning för den. Utskottet meddelar att deras fokus just nu ligger på överlämningen till de 
som tar över utskottet i höst för att säkerställa att de känner sig redo till hösten.  

Benjamin meddelar att ett zoom-quiz kommer genomföras till helgen och att evenenemanget 
förhoppningsvis kommer upp ikväll.  
 
      b) Idrott 
 
Maja meddelar att de har funderat på att genomföra fotbollsturneringen trots allt, men 
Sebastian tar upp att det kanske inte skulle framställa föreningen på ett så bra sätt. Slutligen 
meddelar de att de har en del pengar kvar som förhoppningsvis kan läggas på att göra roliga 
saker nästa termin.  



 
c) Innebandy 
 
Malin påpekar att om det finns pengar över så skulle ju de kunna gå till innebandyträningarna 
som fortsatt genomförs 1-2 ggr/veckan. Styrelsen diskuterar huruvida det är rättvist att pengar 
som blivit över går till innebandyträningarna. Malin menar att då föreningen inte ska gå med 
plus är det bättre att vi spenderar pengarna detta verksamhetsår. Emma P meddelar att de 
skulle behöva 1250 kr för träningar en gång i veckan och 3000 kr för två gånger i veckan om 
de fortsätter maj ut. Styrelsen kommer fram till att Emma P ska undersöka närmare med 
kommunen om det går att boka en fast dag för träningarna och vad det skulle kosta.  

  
9. PR  

a) Lägesrapport 

Claudia meddelar att utskottet inte har så mycket på gång för tillfället men ska undersöka hur 
vi skulle kunna använda sociala medier mer nu. Isabelle tar upp att det skulle kunna vara en 
idé att ge tips för hemmaplugget och att ge lite tillbakablickar till året som gått för att peppa 
medlemmarna. Claudia svarar att det låter som en bra idé.  

10. Generaler  

a) Lägesrapport 

Malin meddelar att det inte är så mycket nytt på gång och att överlämningen till de nya 
generalerna kommer ske under veckan. Vidare tar Malin upp att styrelsen behöver rösta 
igenom propositionerna som hon, Kristoffer och Isabelle jobbat med till nästa kollegium.  

11. Miljöansvariga  

a) Lägesrapport 

Signe meddelar att det inte finns något att meddela.  

 

12. Majkollegium 

Gustav meddelar att han ska undersöka när kollegiet kan genomföras, eventuellt blir det den 
23 maj. Jacob i Samsek är kontaktas och han kan vara mötesordförande. Inför kollegiet måste 
verksamhetsberättelserna sammanställas. Vidare behöver vi göra en rambudget inför nästa år.  



 13. Nästa möte 

Styrelsen beslutar att bestämma nästa mötestillfälle över facebook.  

 

13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

14. Mötets avslutande  

Mötesordförande förklarar mötet avslutat 18:04.  


