Styrelsemöte #21. Protokoll
Datum: 29 oktober 2020
Plats: Skrapan
Tid: 1
 7:15
Närvarande: Sofie Johansson Vondracek, Mikaela Hammar, Ted Wallebo, Katarina
Wahlgren, Emilia Bjuvgård, Gustav Kjellström, Henna Viinikka, Sandra Andersson, Madeleine
Haraldsson, Cornelia Sandberg (avvek 3.7)

1.

Formalia
1.1.

Mötets öppnande
Föreningsordförande förklarade mötet öppnat 17:42.

1.2.

Val av mötesordförande
Mikaela Hammar valdes till mötesordförande.

1.3.

Val av mötessekreterare
Katarina Wahlgren valdes till mötessekreterare.

1.4.

Val av justerare tillika rösträknare
Henna Viinikka valdes till justerare tillika rösträknare.

1.5.

Föranmälda förhinder
Karolina Lüning.

1.6.

Adjungeringar
Inga.

1.7.

Anmälan av övriga frågor
Inga.

1.8.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

1.9.

Föregående protokoll
Det fanns inget behov av att gå igenom föregående protokoll.
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2.

Informationspunkter
2.1.

Information från Presidiet
2.1.1.

Verksamhetsredovisning
Vice ordförande föredrog punkten.
Cornelia har arbetat med sångboken som nu är i
korrekturläsningsfasen.
Henna har undersökt möjligheterna att köpa in studentmössor till
föreningen.

2.1.2.

Campusrådet
Vice ordförande föredrog punkten.
Många föreningar började öppna upp sina verksamheter igen lite
smått. Även höstens promoveringar diskuterades, information som vi
redan avhandlat inom styrelsen.

2.1.3.

Benämning av Lärarinsparquen
Andre vice ordförande föredrog punkten.
En medlem har hört av sig till presidiet och fört fram önskemål om
förtydligande om att namnet av Lärarinsparquen är som ett
företagsnamn, oböjligt, och skall alltid benämnas som just
Lärarinsparquen.

2.2.

Information från Klubbmästarna
2.2.1.

Verksamhetsredovisning
Klubbmästare föredrog punkten
Klubbisarna har skrivit på kontrakt för internsittning i november hos
SSF.
En person som har gått ur Klubbmästeriet (och även föreningen) har
hört av sig och vill nu komma tillbaka. Han är välkommen tillbaka men
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det krävs en återregistrering av medlemskap, i samråd med
Ceremonimästare.
2.2.2.

KMR-mötet
Vice klubbmästare föredrog punkten.
SSCO uppmuntrar föreningar som vill anordna Nobelfiranden för sina
föreningar att höra av sig för att samordna dessa
marknadsföringsmässigt.
KMR har beslutat om ny medlemsavgift, vilket blir snäppet billigare för
LäS.
En ny instruktion för KMR klubbades igenom, det nya är att föreningar
som ska vara med under VPR och driva pub måste vara medlemmar i
KMR.
Det diskuterades om att ta fram ett policydokument om trakasserier
under KMR-event.
JF planerade inför en mästerist-exklusiv pub någon måndag.
DISK föreslog att gå ihop och beställa capshanddukar, vilket vi tyckte
var väldigt intressant.

2.2.3.

Styrdokument för KM
(https://docs.google.com/document/d/1SJiWCis2Qmaf5brUof670blu2t
MUDl2pGuAha161Rxs/edit?usp=sharing)
Klubbmästare föredrog punkten.
Detta dokument ligger som möteshandling inför KM-mötet 2/11, och
skulle i det fall KM godkänner det träda i kraft vid ny stadga i
december. Styrelsen uppmanas läsa igenom förslaget för att se om
något strider mot föreningens intressen.

2.3.

Information från kassör
2.3.1.

Verksamhetsredovisning
Kämpar på med bokföringen, nästan helt ikapp.
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2.3.2.

Ekonomisk redovisning
Det ser bra ut på kontot, kan vara dags att kolla över vad vi
vill/behöver köpa in som tex möbler osv nu när vi har möjligheten.

2.4.

Information från Kvartermästare.
2.4.1.

Verksamhetsredovisning
De märken som är beställda för KM är sena, vilket Madeleine är i
kontakt med mera.se med.
Material till Föreningshälsan ska beställas in.
Det finns funderingar att fixa specialbeställda anteckningsblock med
vår logga på.

2.5.

Information från PR-ansvarig
2.5.1.

Verksamhetsredovisning
Instagramdagarna är i full fart! Det som fortfarande är lite oklart är
hur revisors- och valberedningsposterna ska presenteras, men det är
enkelt fixat.
Facebookeventen uppdateras löpande.
Nyhetsbrev ska skickas ut inom kort.

2.6.

Information från Aktivitetsmästare
2.6.1.

Verksamhetsredovisning
Det har dykt upp idéer på aktiviteter såsom cookalongs, eller annat
som kan genomföras digitalt.

2.7.

Information från Övergeneral
2.7.1.

Verksamhetsredovisning
Ted har arbetat med korrekturläsning av sånghäftet och
stadgeförslaget.
Generalsmedaljen är designad och ska beställas.
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Det är oklart inför vårterminens välkomstveckor huruvida de kan
genomföras fysiskt eller om de ska vara digitala. Vi måste avvakta
med beslut till den 15/12 när universitetet ska meddela om
vårterminens undervisning ska vara förlagd på campus eller på
distans.
2.8.

Information från Utskottssamordnaren
2.8.1.

Verksamhetsredovisning
Bokcirkelutskottet har bokat in ett gäng träffar och kommer eventuellt
ha dem digitalt.
Spelutskottet funderar på att genomföra sina träffar, men digitalt med
webb/appbaserade spel.

3.

Diskussions- och beslutspunkter
3.1.

Ny styrelsepin
Henna föredrog punkten.
Förslag om att designa och beställa in en pin för enbart styrelsen, i motsats
till vår föreningspin. Styrelsen är positivt inställd. Henna och Madeleine tar
tag i detta.

3.2.

Föreningshälsan terminsplan
Cornelia, Madeleine och Gustav hjälptes åt att föredra punkten.
Föreningshälsan har haft möte och har kommit fram till en terminsplanering
med inplanerade träffar och strukturerat schema. Detta måste revideras med
tanke på de nya coronarestriktionerna, men det kan vara ett alternativ med
exempelvis stegtävling tills vidare.

3.3.

Finpub
Frågan bordläggs.

3.4.

Arbetsmarknadsmässa
Henna föredrog punkten.
I dagsläget känns det inte aktuellt att anordna en arbetsmarknadsmässa
inom de kommande månaderna, särskilt när vi vill ha en fysisk mässa snarare
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än en digital. Frågan bordläggs och förs över till den styrelse som tillträder
vid årsmötet i december.
3.5.

Representation under Corona
Henna föredrog punkten.
Föreningar i Stockholm har bjudit in oss till större tillställningar, och i och med
pandemitider väcks frågan huruvida det är särskilt smart alls att representera
vår förening på större evenemang. Styrelsen ser det som ett bättre alternativ
att gå på mindre evenemang. Som privatpersoner kan man självklart gå på
alla sorters evenemang, men eget ansvar gäller. Vi avvaktar i frågan.

3.6.

Nya allmänna råd och vår verksamhet
Mikaela föredrog punkten.
SF uppmanar alla föreningar i huset att ställa in alla evenemang i åtminstone
en vecka. KMs Tisdagspubar ställs in tills de allmänna råden lyfts. KMs interna
evenemang 7/11 ska diskuteras och revideras på något sätt.

Mötet ajournerades 19:13.
Mötet återupptogs 19:27.
3.7.

Personärende
Mikaela föredrog punkten.
Enligt beslut från styrelsemötet 2020-10-18 ska det beslut om avstängning
som togs då följas upp och specificeras.
Representanter från styrelsen har haft separata möten med båda parter i
avstängningsärendet för att ta fram underlag för beslut. Mikaela redogjorde
för vad som avhandlats under dessa möten.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX yrkar på

att1

XXXXXXXXXXXXX ska stängas av från all föreningsverksamhet i två år

att-sats1 biträds av X
 XXXXXXX
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att2

XXXXXXXXXX  aldrig kan väljas till ansvarspost inom föreningen

att-sats2 biträds av X
 XXXXXXXXX & X
 XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX  yrkar på

att1

XXXXXXXXXX  ska stängas av från all föreningsverksamhet till efter
midsommarhelgen 2021 (28/ 06-2021)

XXXXXXXXXX  yrkar på

att1

XXXXXXXXXX  ska uteslutas från Klubbmästeriet

XXXXXXXXX  yrkar på

att1

XXXXXXXXXX  ska stängas av från all föreningsverksamhet till efter
nyårshelgen 2022 (01/ 01-2022)

Debatten förklarades därefter avklarad.
Förslagen ställdes under sluten omröstning mot avslag. Angående längden på
avstängningen ställdes förslagen under kontrapropositionsvotering.
I förberedande kontrapropositionsvotering ställdes XXXXXXXXXX  och
XXXXXXXXXX  förslag mot varandra.

att1

XXXXXXXXXX  ska stängas av från all föreningsverksamhet till efter
midsommarhelgen 2021 (28/ 06-2021).

att2

XXXXXXXXXX  ska stängas av från all föreningsverksamhet till efter
nyårshelgen 2021 (01/ 01-2022).

Till huvudvoteringen valdes X
 XXXXXXXXX  yrkande med röstetalen:
XXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
I huvudvoteringen ställdes X
 XXXXXXXXX  mot XXXXXXXXXX  yrkande.

att1

XXXXXXXXXX  ska stängas av från all föreningsverksamhet till efter
nyårshelgen 2022 (01/ 01-2022).

att2

XXXXXXXXXX  ska stängas av från all föreningsverksamhet i två år.

Styrelsen valde att ställa sig bakom X
 XXXXXXXXX  yrkande med röstetalen:
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

att

XXXXXXXXXX  ska stängas av från all föreningsverksamhet i två år

Styrelsen fastställer att detta innebär till och med (29/ 10- 2022).
I fråga om ansvarsposter och uteslutning ur Klubbmästeriet, ställdes dessa
yrkanden mot avslag.

att1

XXXXXXXXXX  aldrig kan väljas till ansvarspost inom föreningen

att2

XXXXXXXXXX  ska uteslutas från Klubbmästeriet

Styrelsen beslutade enligt att-sats 1, med röstetalen:
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Styrelsen beslutade enligt:

att

XXXXXXXXXX   aldrig kan väljas till ansvarspost inom föreningen

I fråga om uteslutning beslutade styrelsen att förkasta förslaget, med
röstetalen:
XXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Styrelsen beslutar att
XXXXXXXXXX  stängs av från all föreningsverksamhet i två år och X
 XX  kan

aldrig väljas till ansvarspost inom Föreningen lärarstudenterna.
Beslutsmotivering:
Styrelsen har beslutat att stänga av XXXXXXXXXX  l från all
föreningsverksamhet i två år och kan aldrig väljas till ansvarspost inom
föreningen. Avstängningen grundar sig i att X
 XXXXXXXXX  har brutit mot
rookie och kandidatfriden. Vi anser att det föreligger försvårande
omständigheter då X
 XX har varit  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX Därför väljer styrelsen att ta detta beslut.
Avstängningen träder i kraft per omgående och pågår till och med 29 oktober
2022.

4.

Under mötet väckta frågor
Inga övriga frågor.

5.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum 10/11 kl 17:30 via Zoom.

6.

Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat 20:53.
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Protokollet justeras & godkänns av:
_________________________________

________________________________

Mikaela Hammar, ordförande

Katarina Wahlgren, sekreterare

_________________________________
Henna Viinikka, justerare
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