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Närvarande 

                                                                                            

Frånvarande 

 

Madeleine Engström                                                                               Linda Johanneson Pasquini 

Emelie Hägerström        Simon Hallberg 

Sophia Phylactou Rebecca Samuelson 

Sanna Neuman        Joanna Nathanson 

Tilde Thorsén Max Kelbel 

Daniel Meleaku  

Linnéa Andersson  

Sofia Millbert  

Marcus Haglund  

Victoria Ulander         

Saga Nyblom  

Tobias Willebrand  

Ebba Sidh  

Jonas Bergkvist 

Feliks Sjöblom 

Louise Glimbert 

Isabel Gustavsson 

Kristoffer Lundgren Thånell 

Gustav Niläng 

André Borg 

John Linder 

 

 

 

 

 



1. Mötets öppnande 

Ordförande Madeleine förklarar mötet öppnat. 

 

2. Formalia 

a) Val av mötesfunktionärer 

Madeleine föreslår Madeleine till mötesordförande. 

Styrelsen beslutar att utse Madeleine till mötesordförande. 

 

Madeleine föreslår Sophia till sekreterare. 

Styrelsen beslutar att utse Sophia till sekreterare. 

 

Madeleine föreslår Tobias till justerare. 

Styrelsen beslutar att utse Tobias till justerare. 

 

b) Godkännande av kallelsen 

Styrelsen godkänner kallelsen. 

 

c) Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen. 

 

 

3. Ordförande har ordet  

a) Lägesrapport  

 

Madeleine berömmer projektgruppen och aktivitetsutskottet för vårbalen igår. 

 

Punkten läggs till handlingarna.  

 

4. Vice ordförande har ordet  

a) Information från sektionerna  

 

Vice ordförande Emelie informerar om att det i Samsek diskuterats om grundbidraget för att 

gå på mötena ska höjas. Emelie har också gjort utvärderingar till grundkursen för 

samhällsvetarprogrammet och en för första terminen på samhällsplanerarprogrammet. Alla 

uppmanas att besvara dem.  

 

Punkten läggs till handlingarna.  

 

5. Utbildningsutskottet  

a) Lägesrapport 

 



Ordförande och vice ordförande för utbildningsutskottet, Daniel och Linnéa, meddelar att det 

på fredag kommer att hållas en föreläsning med Cecilia Wikström om Brexit. Arbetet med 

examensceremonin går bra. Sara Elingfors kommer att vara studenttalare.  

  

Punkten läggs till handlingarna.  

b) Mentorskap  

 

Mentorskapsansvarige Sofia berättar att diplomen är klara. Sofia har två möten kvar med 

samhällsplanerarna. Två mentorer har hoppat av men det är inget problem.  

 

Punkten läggs till handlingarna.  

 

6. Aktivitetsutskottet  

a) Lägesrapport  

 

Ordförande och vice ordförande för aktivitetsutskottet, Victoria och Saga, hoppas att alla hade 

roligt på vårbalen. Balen var den sista aktiviteten för terminen.  

 

Punkten läggs till handlingarna.  

 

b) Idrott  

 

Idrottsansvarige Tobias informerar om att sista idrottsträningen var igår och då spelades det 

minigolf. Tobias berättar även att han har haft ett bra år och att det ska bli kul att lämna över 

idrottsansvarigerollen till Jonas och Frida.  

 

Punkten läggs till handlingarna.  

 

7. Ekonomi  

a) Lägesrapport  

 

Skattemästare Rebecca är inte närvarande. Madeleine meddelar att föreningen har gått plus. 

 

Punkten läggs till handlingarna. 

 

 

8. Näringsliv & Sponsorgruppen  

a) Lägesrapport  

 

Vice ordförande för näringslivsutskottet Marcus informerar om att CV-workshopen blev 

inställd på grund av sjukdom och att en investeringsföreläsning anordnades istället. 

 

Punkten läggs till handlingarna.  

 

9. Generaler  



a) Lägesrapport  

 

Generalerna är inte närvarande. 

 

Punkten läggs till handlingarna. 

 

 

10. PR  

a) Lägesrapport  

 

PR-ansvarige Sanna och PR-utskottsledamoten Tilde berättar att de gjort klart de sista 

bilderna. 

 

Punkten läggs till handlingarna.   

 

11. Nästa möte  

 

Det här var sista mötet för verksamhetsåret. 

 

12. Övriga frågor  

 

Madeleine tackar för det jätteroliga året och önskar nya styrelsen ett stort lycka till. 

 

Punkten läggs till handlingarna.  

 

 

13. Mötets avslutande  

Madeleine förklarar mötet avslutat. 

 

Sekreterare      Justerare 

Sophia Phylactou    Tobias Willebrand 

 


