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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 Lovisa till sekreterare. 

Styrelsen beslutar att utse Lovisa till sekreterare. 

● Gustav föreslår att välja Isabelle till justerare. 

Styrelsen beslutar att utse Isabelle till justerare.  
 

b) Godkännande av kallelsen  
 
Kallelsen skickades inte ut i och med rådande situation.  
 
c) Godkännande av dagordning  
 
Styrelsen godkänner dagordningen.  
 
3. Ordförande har ordet  
 
a) Lägesrapport  
 
Gustav meddelar att datumet för majkollegiet satts till den 24 maj och att Jacob Färnert 
kommer vara mötesordförande. Verksamhetsberättelserna från utskotten ska vara klara till 
den 15 maj. Slutligen meddelar Gustav att någon form av styrelseavslutning kommer äga 
rum, förmodligen vecka 22.  
 
4. Vice ordförande har ordet  
 
a) Information från sektionerna  
 
Isabelle meddelar att det inte varit något STRUT-möte och att det inte var så mycket relevant 
för oss som togs upp på Samsek-mötet. Till nästa möte kommer Isabelle ta med sig 
tillträdande vice ordförande William för att han ska få lite koll på hur det fungerar.  
 
 



5. Ekonomi  
 
a) Lägesrapport  
 
Kristina meddelar att hon just nu sitter med resultatet för i år och nästa års budget. Just nu är 
det svårt att göra en budget för kommande verksamhetsår då det är oklart huruvida nationerna 
kommer kunna hålla öppet eller inte, vilket begränsar föreningens möjligtheter att genomföra 
evenemang. Preliminärt kommer föreningen gå med ca 5000 kr plus detta verksamhetsår. 
Inför kommande år har Kristina gjort budgetar för två olika scenarion som skulle kunna 
utspela sig beroende på hur situationen med corona utvecklar sig. Kristina undar om Emma, 
Isac och Joel som ska vara generaler i höst har tänkt något kring hur invigningen skulle kunna 
genomföras i olika scenarion. Emma meddelar att de har funderat lite på alternativet att skjuta 
fram invigningen, eller slå ihop höstens och vårens invigningar. Malin påpekar att en idé 
skulle kunna vara att genomföra invigningen helt uppdelat i lagen, utan att de möts i större 
evenemang. Gustav håller med om att det kan vara en bra lösning, men att det är upp till 
kommande styrelse att bestämma.  
 
6. Näringsliv & Sponsorgruppen  
 
a) Lägesrapport  
 
Emma meddelar att hon har mailat de som beställt varor från Samshoppen och att hon och 
Gustav kommer dela ut sakerna på Ekonomikum på tisdag. Vidare har Emma pratat med 
företaget som tycker sångböckerna och de har garanterat att de kommer ta max sex veckor att 
trycka, trots corona. Företaget ska komma med ett prisförslag till föreningen. Emma undrar 
hur många böcker vi borde beställa? Malin föreslår 1000 böcker då föreningen de senaste 
terminerna lockat till sig fler reccar och att detta förhoppningsvis fortsätter framöver. 
Benjamin undrar om vi har plats att förvara 1000 böcker och Malin svarar att hon har ett stort 
förråd de kan vara i om de inte får plats i föreningsskåpet. Gustav påpekar att enda 
anledningen att inte beställa så många skulle vara ifall föreningen skulle vilja göra ändringar i 
boken igen framöver och föreslår att vi väntar med att bestämma antal tills vi fått 
prisförslaget. Vidare undrar Emma om vi ska behålla omslagsfärgen som beställdes förra 
gången. Claudia föreslår att vi undersöker vilka färgalternativ som finns och bestämmer efter 
det.  
 
7. Utbildningsutskottet  
 
a) Lägesrapport  
 
Emma meddelar att utskottet inte har någonting att meddela.  
 
b) Mentorskap  



 
Signe meddelar att de inte har någonting att meddela.  
 
8. Aktivitetsutskottet  
 
a) Lägesrapport  
 
Benjamin meddelar att de inte har så mycket på gång utöver zoom-quiz på söndag. Claudia 
frågar hur förra quizet gick och Benjamin svarar att det gick bra överlag och att sex lag 
deltog, men att de hade lite teknikstrul.  
 
b) Idrott  
 
Sebastian meddelar att de har funderat på möjligheten att genomföra någon form av 
live-träningspass online.  
 
9. PR  
 
a) Lägesrapport  
 
Claudia meddelar att de ska skapa ett evenemang för majkollegiet snart samt att hon fått 
nomineringarna till nästa valberedning. Claudia undrar när nomineringarna ska offentliggöras 
och Isabelle svarar att hon tror att de ska släppas i samband med propositionerna till kollegiet.  
 
10. Miljöansvariga  
 
a) Lägesrapport  
 
Signe meddelar att det inte finns något att meddela.  
 
b) Miljöpolicy  
 
Innan styrelsen går till omröstning kring policyn påpekar Benjamin att ett fel smugit sig in i 
policyn angående klimatkompensation. Styrelsen bestlutar att gå till omrösning om att anta 
den reviderade klimatpolicyn, med påpekade ändringar.  
 
Styrelsen beslutar att anta den reviderade klimatpolicyn.  
 
Vidare undrar Lovisa om miljöansvariga ska skriva verksamhetsberättelse och Isabelle svarar 
att det står i policyn att miljöarbetet ska presenteras på majkollegiet. Gustav svara att vi 
lägger till ett stycke för miljögruppen till verksamhetsberättelsen.  
 



11. Majkollegium  
 
a) Proposition 1 
 
Styrelsen bifaller Proposition 1.  
 
b) Proposition 2  
 
Styrelsen bifaller Proposition 2.  
 
c) Proposition 3  
 
Styrelsen bifaller Proposition 3. 
 
d) Proposition 4  
 
Styrelsen bifaller Proposition 4.  
 
e) Proposition 5  
 
Styrelsen bifaller Proposition 5.  
 
f) Proposition 6  
 
Styrelsen bifaller Proposition 6.  
 
g) Proposition 7  
 
Styrelsen bifaller Proposition 7.  
 
h) Proposition 8  
 
Styrelsen bifaller Proposition 8.  
 
i) Proposition 9  
 
Styrelsen bifaller Proposition 9.  
 
j) Proposition 10  
 
Styrelsen bifaller Proposition 10.  
 



k) Proposition 11 
 
Styrelsen beslutar att stryka propositionens förslag kring klimatkompensation. 
 
Styrelsen bifaller Proposition 11 med påkallad ändring.  
  
l) Proposition 12  
 
Styrelsen beslutar att ändra “Föreningens generlaler, tre (3) för höstterminen och tre (3) för 
vårterminen”, till “Föreningens generaler, två (2) till tre (3) för höstterminen och två (2) till 
tre (3) för vårterminen”.  
 
Styrelsen bifaller Proposition 12 med påkallad ändring.  
 
 
12. Övriga frågor  
 
Gustav meddelar att detta blir det sista styrelsemötet för verksamhetsåret och att 
majkollegium och styrelseavslutning är det som återstår.  
 
Malin frågar hur det ska fungera med överlämningarna. Gustav svarar att alla får överlämna 
på det sätt de vill, innan 1 juni, då styrelsen avgår 31 maj. Benjamin undrar hur och när 
medaljerna till styrelsen kommer delas ut och Gustav svarar att tanken är att de delas ut på 
avslutningen. . 
 
Kristina undrar kring styrelsens Dropbox, då den nästan är full och undrar om vi borde utöka 
den. Efter diskussion beslutas att inte utöka Dropboxutrymmet då de flesta övergått till att 
endast använda Google Drive.  
 
13. Mötets avslutande 
 
Mötesordförande förklarar mötet avslutat.  
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