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Protokoll styrelsemöte 25/9-2018 

 

§1  Mötets öppnande 

Mötet öppnas 

§2  Närvarande ledamöter 

Tobias Fleischer 

Nils Överli 

Cecilia Johansson 

Nora Kajo 

Rufus Lindh 

Filip Aminoff 

Sara Holm 

Christoffer Isaksson 

Hannah Thyni Johansson 

Tove Sjöstrand 

Victor Abrahamsson 

Helena Björling 

Malin Petrén 

§3  Val av mötesordförande 

Hannah Thyni Johansson 

§4  Val av mötets sekreterare 

Cecilia Johansson 

§5  Val av justerare  

Helena och Christoffer 

§6  Fastställande av dagordning  

Dagordningen revideras: 

• varvet runt flyttas till §7.  

• Ny 11§, JURO läggs till. 

§7  varvet runt 
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Victor har varit på möte med institutionsrådet.   

Näringslivsansvariga har bokat hotell och flera av besöken till stockholmsresan. En ny 

samarbetsförfrågan har inkommit.   

Helena har börjat kolla på inbjudningar samt planerar att beställa roll-uo och fotovägg 

inför balen.  

Evenemangsansvariga har preliminärbokat julbordslokal. Några ansökningar till 

evenemangsutskottet har inkommit men de väntar sig att fler rullar in snart. Tavernan 

har öppnat igen.  

Utbildningsansvariga har valt ut kursombud. Väntar gör bland annat ett möte angående 

ett samarbete, ett lamgmöte och ett juromöte. De försöker se mer till psykisk ohälsa och 

stress.   

Hannah har diskat ur mögel ur kaffebryggaren mer än en gång för mycket. De som 

använder den måste rengöra den, annars kan den inte vara kvar. 

§8  SM- Futsal 

Damlaget är sugen på att vara med. Datumet sammanfaller med balen, den 17/11. Priset 

ligger på 1700/lag. Om de ska spela måste sal bokas så de kan öva. Eftersom det finns ett 

visst överskott i budgeten så borde det gå bra.  

§9  Volleybollturnering 

Styrelsen ska kolla när datum för volleybollturnering passar. Framlagt förslag är slutet 

på november eller december. Styrelsen ska även kolla på ett passande pris för vinnaren, 

exempelvis ett presentkort på en restaurang i närheten av handels.    

§10  Konferens 

Kåren har en konferens den 8 oktober kl. 10-15 med alla föreningar med obligatorisk 

närvaro för minst två personer per förening. Rufus ställer upp och Nora går med på att 

närvara en stund på eftermiddagen om det verkligen behövs.   

§11  JURO  

Styrelsen godkänner JUROS stadgeändringar angående:  

• Förenklar bidragsansökningar.  

• Förändringar i posternas betydelse.   
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§12  Schema hösten 

Årsmöte: 

Det bestäms att årsmötet ska äga rum den 4/12 och att utfrågningen ska hållas den 3/12. 

Kallelsen till årsmötet ska ut den 4/11 och dagordningen ska ut den 27/11. Då 

dagordningen anslås avslutas även ansökningsperioden till styrelsen.  Styrelsen 

uppmanas att fundera kring motioner. Är det något vi kan ändra och förbättra?  

Överlämningsresa: Styrelsen kommer inte till något beslut i nuläget. Bordlägges.  

Paragrafen: 

På balen ska paragrafen utdelas. Nomineringen måste stänga minst tio dagar innan så 

pokalen hinner graveras. Som utgångspunkt planeras nomineringen att öppna den 

22/10 och stänga den 29/10. För att utse en vinnare krävs ett styrelsebeslut, preliminärt 

bestäms att ett extramöte sätts in den 30/10 för att pokalen ska hinna lämnas in på 

gravering. Övriga medaljtagare ska också bestämmas av styrelsen, förslagsvis nästa 

möte.  

§13  Årsbalen 

Efter möte förra veckan med Elite är nu lokalen klar. Artist är även på g. Styrelsen vilket 

pris som är möjligt att betala för artist samt vilket biljettpris som kan tas av gästerna 

utan att påverka deltagandet.   

§14  Bal i Sthlm  

Efter kontakt med Stockholms ordförande är det mer eller mindre spikat att styrelsen är 

bjuden på deras bal. Det innebär att de som vill åka måste betala en del själva då JF inte 

budgeterat för detta. Hannah ska göra en omröstning på Facebook för att undersöka 

vilka av styrelsen som är intresserade.  

§15  Övrigt  

§16  Nästa möte  

9/10–2018 

§17  Mötets avslutande  

Mötet avslutas 

 

 


