Styrelsemöte #14. Protokoll
Datum: 4 Augusti 2020
Plats: Per capsulam
Tid: 17.30
Närvarande: Henna Viinikka, Mikaela Hammar, Emilia Bjuvgård, Ted Wallebo,
Madeleine Haraldsson, Sofie Johansson Vondracek, Katarina Wahlgren, Sandra
Andersson, Cornelia Sandberg ( ankom 1.8 avvek 2.9 återkom 4.1 avvek 4.4 återkom
4.6), Karolina Lüning, Gustav Kjellström (avvek 4.5).

1. Formalia
1.1 Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 17:35.
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
Katarina Wahlgren v aldes till justerare tillika rösträknare.
1.5 Föranmälda förhinder
Inga föranmälda förhinder fanns.
1.6 Adjungeringar
Inga adjungeringar fanns.
1.7 Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
1.8 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
1.9 Föregående protokoll
Föreningsordförande gick kortfattat igenom föregående protokoll.
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2. Informationspunkter
2.1 Information från Presidiet
2.1.1 Månadsredovisning
Föreningsordförande föredrar p
 unkten.
Sedan förra styrelsemötet har presidiet arbetat med medlemssystemet, som
just nu ligger nere, samt förberett inför starten av höstterminen.
2.2 Information från Klubbmästarna
2.2.1 Månadsredovisning
Klubbmästarna informerar om att de har arbetat med sommarens
internaktiviteter samt att de har påbörjat planeringen inför höstterminens
kandidatur.
2.3 Information från kassör
2.3.1 Månadsredovisning
Kassören informerar om att arbetet med att få tillgång till de medel vi är
beviljade har pågått och att föreningen, förhoppningsvis, har tillgång till detta
1 september.
2.3.2 Ekonomisk redovisning
Kassören informerar om den rådande likviditeten.
2.3.3 Bankgiro
Kassören informerar om att vi numera har ett BG-konto.
2.4 Information från Kvartermästare
2.4.1 Månadsredovisning
Kvartermästaren informerar om att arbetet med styrelsetröjorna har fortgått.
2.5 Information från PR-ansvarig
2.5.1 Månadsredovisning
Inget att delge.
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2.6 Information från Sittningsmästare
Posten är vakant och därför utgår punkten
2.6.1 Månadsredovisning
2.7 Information från Aktivitetsmästare
2.7.1 Månadsredovisning
Inget att delge.
2.8 Information från Övergeneral
2.8.1 Månadsredovisning
2.8.1.1 Nytt schema
Övergeneralen informerar om det fortlöpande arbetet och att
generalstaben har antagit ett nytt schema.
2.8.1.2 Picknick-sittning 4/9
Övergeneralen informerar om att generalstaben bjuder in styrelsens
ledamöter till den planerade picknick-sittningen som äger rum 4/9.
2.8.1.3 Coronageneral
Övergeneralen informerar om de åtgärder som vidtas pga rådande
Corona-situation och att en Coronageneral har utsetts som har till
uppgift att inför samt under riskbedöma träffarna och har mandat att
utdela rekommendationer, uppmaningar samt order.
2.8.2 Insparquens ekonomi
Övergeneralen frågar om den rådande likviditeten och vilka medel som
kommer att finnas tillgängliga innan starten av lärarinsparquen. Detta
fastställs till 15.000kr.
2.8.3 Tältet från Humly
Övergeneralen frågar om hur samarbetet med Humly ser ut iom Corona och
det tält vi har blivit lovade. Beslut kommer under veckan.
2.8.4 Profiltröjor enligt avtalet med Humly
Övergeneralen fråga om hur samarbetet med Humly ser ut iom Corona och
de profiltröjor vi har blivit lovade. Beslut kommer under veckan.
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2.8.5 PR för insparquen
Övergeneralen hörsammar med PR-ansvarig och hur mycket information
lärarinsparquen kan få ut i olika sociala medier.
2.8.6 Möjlighet till pub i Rotundan
Övergeneralen väcker frågan om möjlighet till att kunna bedriva pub i
rotundan. Det fattas ett beslut om att det i dagsläget inte är aktuellt.
2.8.7 Introsittningen
Övergeneralen väcker frågan om introsittningen kommer att bli av eller ej,

Den kommer
i dagsläget
vilket
den ej kommer
att bli. inte att hållas i anknytning till insparken.
2.9 Information från Utskottssamordnaren
2.9.1 Månadsredovisning
Utskottssamordnaren informerar om att planering tillsammans med
spelutskottet har skett samt att möten med ett nytt eventuellt
bokcirkel-utskott har förts.
2.10 Information från Revisorerna
2.10.1 Fråga rörande status på sångboken?

Önskemål om redogörande för tidplan alt. att styrelsen fastställer deadline för
tidplan. Tidplan bör innehålla deadline för grafik inkl. annonser, datum då
offert ska godkännas, datum för fastställande av försäljningspris, när
crowdfunding från KM ska starta och sluta, deadline för betalning av
crowdfunding, estimerat leveransdatum från tryckeriet, releasedatum.
Revisorn Jessica Liander ställer denna skrivna fråga till styrelsen och presidiet
vill informera revisorerna om att: Sångbokens innehåll och form är färdig men
att prisbilden samt sponsorer idag ej är klarlagd. Dock så kommer en
förfrågan om offert om tillverkningen att skickas inom snar framtid.
Därför b
 ordlägger styrelsen den skrivna frågan från revisorerna till
nästkommande styrelsemöte.
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3. Beslutsuppföljning
3.1 från styrelsemöte 200707; 4.1 Personärenden.
Presidiet informerar om att besluten har gått ut till de berörda personerna.

4. Diskussions- och beslutspunkter
4.1 Datum för styrelseutbildningen
Ted ställer frågan om intresse samt eventuellt datum för styrelseutbildningen.
Styrelsen beslutar att uppdra åt andra vice ordförande att skapa en poll i styrelsens
facebookgrupp för vidare planering.
4.2 Uppföljning av styrelsetröjor
Kvartermästaren redovisar föredömligt en väl förberedd powerpoint om olika
alternativ som andra föreningar på campus använder.
4.3 Uppmuntran till att skriva på färdigskrivna protokoll
Sekreteraren uppmuntrar berörda styrelsemedlemmar att skriva på färdigskrivna
protokoll.
4.4 Välkomstdagarna
Vice klubbmästare frågar presidiet hur välkomstdagarna HT20 är tänkta att gå till
samt hur föreningens medverkan under dessa kommer se ut. Föreningsordförande
redogjorde för den inplanerade verksamheten under välkomstdagarna.
4.5 Verksamhet hösten
Föreningsordförande ställer frågan om vad vi kan erbjuda för medlemsaktiviteter
under hösten. De tankar som lyftes var:
-En möjlighet är att utnyttja insparquesgrupperna för att marknadsföra de aktiviteter
vi kommer att ha och framför allt när ordinarie verksamhet drar igång igen.
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-Att följa de restriktioner som universitetet har.
-Utomhusaktiviteter, tex fotboll
-Att gå ut och fråga våra medlemmar om vad de skulle vilja se för aktiviteter under
hösten.
4.6 Studiefaddrar- se bilaga 1
I frågan yttrar sig: Mikaela, Sofie, Henna, Katarina, Emilia, Ted, Cornelia.
Katarina yrkar på motionärens tredje attsats: Att inte gå vidare med ett sådant

projekt. D
 etta biträds av Henna och Ted.
Mikaela yrkar på eget förslag att: Vidareutveckla idéen.
Ordförande ställer dessa förslag mot varandra.
Ordförande finner att styrelsen beslutar i enlighet med Mikaelas förslag att:

Vidareutveckla idéen.

5. Under mötet väckta frågor
Inga övriga frågor fanns.

6. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är tisdag den 18 augusti 17:00.

7. Mötets avslutande
Mötet avslutades 19:44.
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Protokollet justeras & godkänns av:

_________________________________
Mikaela Hammar. Ordförande

________________________________
Ted Wallebo. Sekreterare

_________________________________
Katarina Wahlgren. Justerare
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Bilaga 1

Studiefaddrar
Motionär: Henrik Borgenhäll

Bakgrund
I och med coronas påverkan på universiteten och campuslivet har studenter förlorat de
större studieplatserna som exempelvis bibliotek, salar och korridorer. Även andra
studieplatser som kaféer och offentliga platser. Föreläsningar och seminarier samt andra
sorters möten har alla ändrats till distans under våren men även kommande höst, i alla fall
de två första perioderna av terminen.
Studenter har drabbats hårt av distansundervisningen då vi blir av med den sociala
delaktigheten, där man umgås med studievänner eller bara ha någonstans att studera med
någon. Några som är mest utsatta är de nyaste studenterna och kommande års studenter.
De kommer sakna all sorts interaktion, studiestöd, motivation, chans till nya vänner och
inträde till det generella studentlivet.
Tanken med studiefaddrar är att låta frivilliga ställa upp som studiestöd. Som studiefadder
erbjuder du en plats att studera, en plats att studera med någon, ger chans till att låna ut
litteratur, eller besvara frågor kring tentor, meningsuppbyggnad eller annat dylikt nya kan
behöva hjälp med. I dagsläget har Föreningen LäS inriktade facebook grupper för olika
studieinriktningar, exempelvis lågstadiet, mellanstadiet, eller olika inriktningar för
gymnasieutbildningarna. Genom dessa grupper skulle studiefaddrar kunna kommunicera och
lägga ut planering eller dylikt kring när man kan erbjuda studiestöd. Man skulle därför ha en
eller flera studiefaddrar för varje pedagogisk inriktning.
En planering kring genomförande av projektet skulle kunna förslagsvis se ut på följande
sätt:
1: Rekognoserar potentiell vilja att ställa upp som studiefadder
2: Planera upp struktur hur styrelsen går ut med nyheten om studiefaddrar på sociala
medier, samt hur studenter kan skriva upp sig för projektet.
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3: Studiefaddrar får tillgång till insamlad information kring studenter som önskar delta och
söker en studiefadder.
4: Studiefaddrar tar vid, och driver projektet för terminen.
5: Styrelsen, med feedback från studiefaddrar och studenter, utvärderar projektet efter att
terminen är slut.
Något viktigt att tänka på, är att vår förening, om ett sådant här projekt skulle genomföras
på ett lyckat sätt, skulle vara den första studentföreningen som gjort och erbjudit något
liknande för studenter under corona. Varken kår eller annan förening har erbjudit social och
studiestöd för medlemmar eller icke medlemmar. Tanken är att vårt studiefadder projekt ska
rikta sig till de som studerar någon pedagogisk utbildning vid Stockholms universitet.

Beslutsförslag
Styrelsen föreslås besluta att
Att uppdraga åt Sandra i styrelsen att rekognosera potentiella frivilliga studiefaddrar på
tänkbart sätt ex inom LäS KM eller föreningens sociala medier,

Eller
Att vidareutveckla idéen, för att sedan genomföra på ett bättre tänkbart sätt,

Eller
Att inte gå vidare med ett sådant projekt.
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