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Närvarande      Frånvarande 
Sara Elingfors      Liz Holmquist  
Fanny Olsson       Calle Håkansson  
Hanna Lundström 
Malin Dahl 
Julia Färdvall 
Julia Hässel 
Rebecca Samuelsson 
Adam Åhlin 
Josefin Hasselqvist Haglund 
Madeleine Engström 
Lina Hedlund 
Olivia Lindqvist  
Victor Fornander 

Emil Kahlbom 
Marcus Haglund  
Joanna Nathanson 
Sophia Phylactou  
Sanna Neumann  
Emelie Hägersten 
Elvi Weckman  
Viktoria Hallmans  
Linnéa Andersson 
Daniel Meleaku  
Max Kelbel 
Tobias Willebrand  

 

1. Mötets öppnande  

Sara förklarar mötet öppnat. 

2. Formalia  

a) Val av mötesfunktionärer  



Sara föreslår Sara till mötesordförande  
Styrelsen beslutar att utse Sara till mötesordförande 

 
Sara föreslår Fanny till sekreterare 
Styrelsen beslutar att utse Fanny till sekreterare 

 
     Sara föreslår till Olivia justerare  

Styrelsen beslutar att utse Olivia till justerare  
 

b) Godkännande av kallelsen 
Styrelsen godkänner kallelsen 

c) Godkännande av dagordning 

Madeleine: examenspresent och närvarorätten 
Styrelsen godkänner dagordningen 

d) Närvarorätt 
Styrelsen godkänner närvarorätten 

3. Ordförande har ordet  

a) Lägesrapport 
Sara får ordet och påminner om verksamhetsberättelsen som ska vara klar senast 8 maj. 
Vidare informerar hon om Majkollegiet som kommer hållas 31 maj. Mer information 
angående detta kommer. Överlämningsdag för den nya styrelsen kommer vara söndag 14 
maj kl 13-17 på studentkåren. Den 16 maj är det avslutningsmiddag för den nuvarande 
styrelsen. Sara berättar även att Samsek söker representanter till institutionsstyrelsen, Liz 
och Julia F har tagit på sig ansvaret för detta.  

b) Info och bestämma personer till träff med andra föreningar 

Beslutet skjuts upp till överlämningsdagen den 14 maj.  

Punkten läggs till handlingarna.  

4. Vice ordförande har ordet  

a) Information från sektionerna 

Calle är frånvarande, Sara informerar om att mötet med Samsek är på onsdag. Ingen 
övrig uppdatering.  

Punkten läggs till handlingarna.  

5. Ekonomi  



a) Lägesrapport 

Victor informerar om att bokföringen fram till sista januari är klar. Dessutom har han 
skapat överlämningsdokument för hur bokföringen går till för den nya styrelsen. Victor 
ska träffa revisorn innan Majkollegiet. Fakturan för balen är betald.  

Punkten läggs till handlingarna.  

6. Näringsliv & Sponsorgruppen  

a) Lägesrapport 

Malin berättar att sponsorgruppen har fått ihop sponsring till Samcamp, bland annat 
frukost. Planerardagen kommer hållas 8 maj, eventet är ute och intresset verkar vara stort. 
Alumnikväll är planerad till den 15 maj kl 18 på Ekonomikum vilket kommer bli det sista 
eventet utskottet anordnar under vårterminen. Åtminstone sju alumner kommer närvara.  

Punkten läggs till handlingarna.  

7. Utbildningsutskottet  

a) Lägesrapport 

Lina berättar om planerat quiz ”På spåret” den 10 maj, event om detta kommer upp på 
Facebook inom kort. Utskottsmöte kommer hållas då de nya ska presenteras.  

b) Mentorskap 

Olivia informerar om att det sista mötet för samvetarna för terminen har varit. Hanna 
berättar att planerarna ska ha möten terminen ut. För övrigt är läget under kontroll.   

Punkten läggs till handlingarna.  

8. Aktivitetsutskottet  

a) Lägesrapport 

Nästa event är Samcamp, där mycket sponsring har inkommit i form av mat och dryck. 
Flaggan är klar och på ingång. Enligt polisen är det okej att sätta upp flaggan. Vårfesten 
är öppen för anmälan, där det kommer vara en beerpong-turnering som förfest. Full moon 
party är temat. Planeringen inför sommargasquen går bra, event kommer upp snart. 
Gasquen kommer hållas 24 maj på Värmlands nation.  

b) Idrott 

Lekar och stafetter på onsdag. Fotbollsturneringen, 7-mannalag men det går bra att 
anmäla individuellt också. Engångsgrillar ska fixas.  

Styrelsen beslutar om att köpa in engångsgrillar.  



Punkten läggs till handlingarna.  

9. Generaler  

a) Lägesrapport 

Viktoria och Elvi informerar om att arbetet inför invigningen går bra hittills. De har 
preliminärbokat första dagen samt invigningsgasquen. De ska bestämma datum till 
Samvetardagen och partiledardebatten. Vidare inväntar de fadderansökningar där sista 
ansökningsdag är 9 maj.  

Punkten läggs till handlingarna.  

10. PR  

a) Lägesrapport 

Josefin informerar om att hon har beställt tre affisher till planerardagen, två till 
fotbollsturneringen och fem till sommargasquen. Hon påminner om att använda 
kalendern på hemsidan och även om att kolla med henne innan man publicerar event och 
liknande på föreningens sociala medier. Ett nytt nyhetsbrev kommer skickas ut inom kort. 
Sponsring från Arla har inkommit.   

Punkten läggs till handlingarna. 

11. Nästa möte 

Nästa möte planeras att hållas den 14 maj på överlämningsdagen.  

12. Övriga frågor  

a) Beslut om ny examenspresent 

Förslag till examenspresent diskuteras.  

Styrelsen beslutar att den nya examenspresenten ska vara en blomma.    

13. Mötets avslutande  

Sara förklarar mötet avslutat.  
  
 
Sekreterare      Justerare  
Fanny Olsson     Olivia Lindqvist   


