Styrelsemöte #12. Protokoll
Datum: 16 Juni 2020
Plats: Per capsulam
Tid: 17.00
Närvarande: Henna Viinikka, Mikaela Hammar, Emilia Bjuvgård, Ted Wallebo,
Karolina Lüning, Madeleine Haraldsson. Sofie Johansson Vondracek ( ansluter 2.1.2
avviker 2.9.1) Katarina Wahlgren (Ansluter 2.2 avviker 2.7) Sandra Andersson (ansluter
4.3)

1. Formalia
1.1 Mötets öppnande
M
 ötet öppnades kl. 17:16
1.2 Val av mötesordförande
Föreningsordförande valdes till mötesordförande.
1.3 Val av mötessekreterare
Ted Wallebo valdes till mötessekreterare.
1.4 Val av justerare tillika rösträknare
Emilia Bjuvgård v aldes till justerare tillika rösträknare.
1.5 Föranmälda förhinder
Cornelia Sandberg, Gustav Kjellström.
1.6 Adjungeringar
Inga adjungeringar fanns.
1.7 Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor finnes.
1.8 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
1.9 Föregående protokoll
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2. Informationspunkter
2.1 Information från Presidiet
2.1.1 Månadsredovisning
Föreningsordförande föredrar p
 unkten.
Presidiet har strukturerat upp sommaruppehållets arbete samt informerar om
att föreningen har fått ett stipendium om 135.000kr.
2.1.2 Campusrådet
Andra vice ordförande föredrar punkten.
På campusrådet har det diskuterats hur corona har och kommer att påverka
universitetet. From 17:e augusti planeras det att öppna upp campus. Det
informerades också om att första perioden på terminen kommer att vara helt
digital.
2.1.3 Enhetligt skrivande av föreningens namn
Henna uppmanar alla att skriva Föreningen lärarstudenterna med ett stort f
och ett litet l.

2.2 Information från Klubbmästarna
2.2.1 Månadsredovisning
Vice klubbmästare informerar om att klubbmästeriet har haft KM-möte och att
det där valdes nya personer till ansvarsposter.
2.3 Information från kassör
2.3.1 Månadsredovisning
2.3.2 Ekonomisk redovisning
Kassören informerar om att föreningen har fått ett verksamhetsbidrag från
SUS om 500kr. Därtill så informeras det om att föreningen har en väldigt god
ekonomi dock så har vi det tufft med likvider, men förhoppningsvis kommer
de större stipendiaten in inom kort.
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2.4 Information från Kvartermästare.
2.4.1 Månadsredovisning
Kvartermästaren inväntar att föreningen ska få in pengar innan nya inköp kan
göras. Dock så finns det en plan på att inhandla diverse saker som föreningen
behöver, tex föreningskläder.
2.5 Information från PR-ansvarig
2.5.1 Månadsredovisning
Den PR-ansvariga har gjort en del saker med sociala medier sedan senaste
styrelsemötet.
2.6 Information från Sittningsmästare
Posten är vakant.
2.6.1 Månadsredovisning
2.7 Information från Aktivitetsmästare
Inget medskick
2.7.1 Månadsredovisning
2.8 Information från Övergeneral
2.8.1 Månadsredovisning
Övergeneralen meddelar att generalstaben har nu gått in i en ny fas och
intensifierat arbetet med lärarinsparquen.
2.9 Information från Utskottssamordnaren
2.9.1 Månadsredovisning
Utskottssamordnaren informerar om det nya utskottet, studentinflytandeutskottet
och det arbete som nu kommer att tas vid inför terminsstart.
2.10 Information från Revisorerna
Inget medskick.
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3. Beslutsuppföljning
Det finns inga ogenomförda beslut.
4. Diskussions- och beslutspunkter
4.1 Sexuella trakasserier, campusrådet- s e bilaga 1
Skrivelsen om att andra föreningars sekretessbelagda beslut ska kunna påverka vår
förening behöver diskuteras en vända till i campusrådet.
Vidare behöver stycket om utredning förtydligas och om möjligt efterlikna det ansvar
som finns för arbetsgivare.
4.2 Inför föreningsmötet- se bilaga 2
Enligt följande beslutade styrelsen:
Mötesordförande: Mikaela.
Sekreterare: Emilia.
Justerare: Henna och någon som finnes på mötet.
Rösträknare: Sandra och någon som finnes på mötet.
Föredragare för punkt 2.1: Karolina.
Föredragare för punkt 3.3.1: Mikaela
Föredragare för punkt 3.3.2: Möjligtvis Sofie?
4.3 Utvärdering av styrelseinternatet- se bilaga 3
Styrelseinternatet utvärderades muntligt.
4.4 Förslaget på nya mallar
Presidiet har kommit fram till att följa formen som återfinns i stadgan.
4.5 Insparquen
Mikaela informerar om att F-3 har sedan tidigare haft ett samarbete med oss om
deras välkomstdagar men att det i år kanske kommer att se annorlunda ut pga
corona.
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4.6 Introgasquen
Övergeneralen frågar om det är så att introgasquen inte blir av. I styrelsen finns en
uppfattning om att vi ska hoppas på att vi skulle kunna hålla en eventuell
introgasque.

5. Under mötet väckta frågor
Fanns inga.

6. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte bestämdes till 7/7 kl 17:00

7. Mötets avslutande
Mötet avslutades 19:08.

Protokollet justeras & godkänns av:

_________________________________
Mikaela Hammar. Ordförande

________________________________
Ted Wallebo. Sekreterare

_________________________________
Emilia Bjuvgård. Justerare
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Bilaga 1

Förslag från Campusrådet
Bakgrund
Föreningen lärarstudenterna utgör tillsammans med Föreningen ekonomerna, Humanistiska
föreningen, Juridiska föreningen, Naturvetenskapliga föreningen, Samhällsvetenskapliga
föreningen och Stockholms universitets studentkår Campusrådet vid Stockholms universitet
(Campusrådet). Campusrådet är en central del i det levande studentlivet vid Stockholms
universitets och där tolereras aldrig sexuella trakasserier, kränkningar och/eller övergrepp.
Tillsammans har campusrådet tagit fram förslag på hur campusrådet ska ställa sig gentemot
sexuella trakasserier. Förslaget ska inte spridas vidare tills vidare och kommer därav endast
läggas som förslag i styrelsens slutna Facebookgrupp.
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Bilaga 2

Arbetsordning inför föreningsmötet
Bakgrund
För att korta ned tiden under föreningsmötet så föreslås det att styrelsen ansvarar för
arbetsordningen och internt bestämmer vem som tar vilken post. De poster som behöver
bestämmas är följande:
●

Mötesordförande: förslagsvis föreningsordförande

●

Sekreterare: behöver inkomma en nominering

●

Justerare: behöver inkomma två nomineringar

●

Rösträknare: behöver inkomma två nomineringar

●

Föredragare för punkt 2.1 & 3
 .3.1.-3.3.2.
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Bilaga 3

Utvärdering av styrelseinternatet
Bakgrund
Föreningens styrelse hade ett lyckat internat men som alla vet så finns det alltid rum för
förbättring. Presidiet yrkar på att styrelsen gemensamt behandlar följande frågor muntligt
för att kunna se vad som fungerade men även vad som kan förbättras till nästa gång.
●

Vad fungerade bra? (exempelvis tidplanen, boendet, gemenskapsbyggandet,
budgeten o.s.v.)

●

Vad fungerade mindre bra/ dåligt? (exempelvis tidplanen, boendet,
gemenskapsbyggandet, budgeten o.s.v.)

●

Vad kan förbättras till nästkommande internat?

●

Ansågs det vara ett givande internat som ska fortsättas? Varför?
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