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Dagordning styrelsemöte 10/11 - 2020 

§1  Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat. 

  

§2  Närvarande ledamöter 

David Matsson 

Erik Österberg 

Erik Purfürst 

Niclas Landström 

Sebastian Torres 

Robin Nappo 

Axel Halvarsson 

Emmy Rylander 

Erica Källberg 

Natasha Mattsson Larsson 

Masis Vardanian 

Rebecca Miller 

Eliaz Utbult 

 

§3  Val av mötesordförande 
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Erik Österberg väljs till mötets ordförande.  

 

§4  Val av mötets sekreterare 

Erik Purfürst väljs till mötets sekreterare.  

 

§5  Val av justerare  

David Matsson och Sebastian Torres väljs till mötets justerare.  

 

§6  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs.  

 

§7  Genomgång av föregående veckas mötesprotokoll  

Sekreterare (Erik Purfürst) går igenom förra veckans, 3/11 – 20, mötesprotokoll.  

 

§8  Varvet runt  

Näringslivsansvariga (genom Erica Källberg och Emmy Rylander): Har skött det 

löpande arbetet.  

 

Evenemangsansvariga (genom Robin Nappo och Eliaz Utbult): Har skött det 

löpande arbetet.  
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Ordförande: Har hjälpt till att planera inför årsmötet. Har även arbetat med förslag till 

val av inspector och proinspector (se punkt 10 §).  

 

Chefredaktör: Väntar på att layouten för tidningen ska bli färdig. I övrigt skött det 

löpande arbetet.  

 

Utbildningsansvariga (genom rebecca Miller och Sebastian Torres): Var på möte 

med kåren förra veckan. Ska på UU-möte (utbildningsutskottet) imorgon. Har även 

varit i kontak, via mail, med institutionen angående Lex Campus (som marknadsfördes 

i en facebook-grupp).  

 

Sekreterare: Har varit i kontakt med de andra arrangörerna i systerföreningarna 

angående SJM 2021. I övrigt skött det löpande arbetet.  

 

Kommunikationsansvarig: Har varit mycket marknadsföring inför årsmötet på både 

Facebook och hemsidan. Har varit i kontakt med Elvira Persson som är oberoende 

studentrepresentant i JF Göteborg detta verksamhetsår.  

 

Kassör: Har skött det löpande arbetet. Var på möte med Gaius igår där det 

diskuterades hur mässan ska genomföras (på distans).  

 

Idrottsansvarig: Har skött det löpande arbetet.  
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Vice ordförande: Har planerat inför årsmötet. Detta har inkluderat bland annat 

kallelse, bokning av lokal samt uppdatering av arbetsbeskrivningar för samtliga 

styrelseposter.  

 

§9  Beslutspunkt: Fastställande av valberedning 

Styrelsen godkänner, enhälligt, förslaget av valberedning.  

 

§10  Val av Inspector/Proinspector 

Ordförande informerar styrelsen om vad inspector-/proinspector-uppdragen innebär. 

Uppdragen sträcker sig tre år varpå nytt val ska ske. Tanken är att styrelsen ska föreslå 

en inspector och en proinspector som sedan stämman, vid årsmötet, får besluta om.  

Inspector: Vår kontakt på institutionen. Ska vara en lättare samarbetsvärd. Ska finnas 

där som stöttepelare osv.  

Proinspector: Samma sak som inspector fast ute i arbetslivet.  

För tillfället är Sebastian Wejedal inspector och Zuzan Ismail är proinspector.  

Det föreslås att båda dessa ska väljas om.  

Styrelsen diskuterar.  

Sebastian Wejedal väljs som styrelsens förslag till inspector. Valet av styrelsens 

förslag till proinspector bordläggs till nästa vecka.  
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§11  Övrigt 

Årsmöte: Styrelsen diskuterar hur årsmötet kan genomföras.  

 

§12  Nästa möte  

Tisdag den 17/11 – 20 kl. 8:00-10:00.  

 

§13  Mötets avslutande  

Mötet förklaras avslutat.  

 


