Styrelsemöte #3. Protokoll
Datum: 18/01
Plats: Zoom
Tid: 1
 7:30
Närvarande: Mikaela Hammar, Karolina Lüning, Nicole Bromé, Johan Pak Gustafsson,
Cornelia Sandberg, Sofie Johansson Vondracek, Josephine Berkelund, Ted Wallebo,
Charlotte Barfod, Olof Eliaeson.
Föranmälda förhinder: I nga föranmälda förhinder.

1.

Formalia
a. Mötets öppnande
Mötet öppnades 17:37
b. Val av mötesordförande
Mikaela hammar valdes till mötesordförande.
c. Val av mötessekreterare
Karolina Lüning valdes till mötessekreterare.
d. Val av justerare tillika rösträknare
Olof Eliaeson valdes till justerare tillika rösträknare.
e. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
f. Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor.
g. Fastställande av dagordning
Dagordningen faställdes.
h. Föregående protokoll
Mötesordförande gick igenom föregående protokoll.
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2.

Informationspunkter
a. Information från Presidiet
Mikaela informerar om den nya protokoll och dagordning. Presidiet har lagt
upp sitt arbete för terminen och fixat gamla protokoll så de kan läggas ut på
vår hemsida.
-

Dechargemöte 14 mars 13:00
Ted berättar att vi ska hålla dechargemöte och presidiet föreslår 14 mars.

-

Valberedningen
Ted berättar att valberedningen har kontaktat presidiet och kommer ha ett
möte först med dom och sedan med hela styrelsen för att prata om upplägg
och vem som gör vad.

-

Aktivitetsförslag VT21
Presidiet har gjort ett schema för hela året med aktiviteter som vi ska lägga
in aktiviteter som sedan framtida aktivitetsmästare kan få ta del av. Alla i
styrelsen får gärna uppdatera den när man kan.

b. Information från Klubbmästarna
Sofie föredrar punkten. Hon och Josephine har fått ut alla ovvar till de nya
LäSarna, de har även haft kontakt med ett annat klubbmästeri och diskuterat
digitala aktiviteter med dom. De har planerat in ett KM-möte och beställt in
ett nytt märke som planeras släppas vid en digital pub. De har haft möte med
ceremonimästare och bestämt att kandidaturen inte kommer bli digital utan
den kommer skjutas upp.
c. Information från kassör
Johan har inte fått tillgång till swedbank ännu men det är på gång och
kommer snart kunna påbörja kassörsarbetet mer.
d. Information från PR-ansvarig
Cornelia har jobbat mycket med våra sociala medier, och hon har planer på
att uppdatera hemsidan - bland annat lägga till bokcirkelutskottet där.
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-

Intresse- och frågeformulär på hemsidan
Cornelia har ändrat så alla intresseanmälningar från hemsidan kommer till PR
mejlen så hon sedan kan skicka vidare dem till rätt person.

e. Information från Aktivitetsmästare
Posten är vakant.
f. Information från Sittningsmästare
Ingen information.
g. Information från Övergeneral
Charlotte har har haft kontakt med potentiella sponsorer och har börjat bolla
idéer inför insparquen.
-

Rekrytering av faddrar och generaler inför insparken
Charlotte har haft möte och rekryterat faddrar och generaler för insparquen
och kommer planera in möte med samtliga för att planera.

h. Information från Medlemssamordnare
Nicole har fått en överlämning av Cornelia om hur mecenatsystemet fungerar.
Det rullar in medlemmar och alla som har anmält sig hittills har blivit inlagda i
mecenat. Ett formulär har kommit ut i KM gruppen för att kunna lägga in alla
LäS-medlemmar i mecenat också.

3.

Beslutsuppföljning
Inga.

4.

Diskussionspunkter
Inga.

5.

Beslutspunkter
a. Presidiemedalj och presidieband. (se bilaga 1)
Ted föredrar punkten. Han berättar bakgrunden till förslaget och jämför med
hur andra föreningar har det.
I punkten yttrar sig Ted, Cornelia, Mikaela, Johan och Sofie.
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Sofie yrkar på
Att1: Avslag på presidiets att-sats1
Att2: Avslag på presidiets att-sats2
Presidiet yrkar på
Att1: Styrelsen instiftar en medalj som tilldelas Föreningen Lärarstudenternas
presidium. Medaljen har ett äpple till formen och är silver till färgen samt bärs
i LäS kortband.

Att2: Styrelsen instiftar ett presidieband som innehas och bärs av sittande
presidium med en stor medalj som har ett äpple till formen och är silver till
färgen, vilket bärs i LäS band med en rosett.
Mötesordförande ställer yrkandena mot avslag
Styrelsen beslutade
att bifalla presidiets att-sats1 och att-sats2
b. Dechargemöte. (se bilaga 2)
Ted föredrar punkten och berättar bakgrunden till förslaget.
Presidiet yrkar på
att1: Hålla dechargemöte den 14/3-2021 kl. 13:00.
att2: Boka in ett extra styrelsemöte i syfte att behandla eventuellt inkomna
motioner den 1/3.
Styrelsen beslutade
att bifalla presidiets att-sats1 och att-sats2.
c. Datum för möte, stadgegruppen.
Ted föredrar punkten. Stadgegruppen bestämmer att ha möte 28/01, 17:30.

6.

Under mötet väckta frågor
Inga frågor.

7.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte: Torsdag 4/2 kl. 17:30.
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8.

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 18:44

Protokollet justeras & godkänns av:
_________________________________
Mikaela Hammar. Ordförande

________________________________
Karolina Lüning. Sekreterare

_________________________________
Olof Eliaeson. Justerare
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Bilaga 1

presidiemedalj och presidieband
Bakgrund
Presidiemedalj
Andra studentföreningar har en symbol för att på högtidliga tillställningar visuellt kunna
markera vilka som tillhör eller har tillhört föreningens presidium. Detta saknar vår förening
och därför föreslås det att styrelsen instiftar en presidiemedalj. Detta som en bröstmedalj
som tilldelas de som sitter i Föreningen Lärarstudenternas presidium. Medaljen har ett äpple
till formen och är silver till färgen samt bärs i LäS kortband.
Presidieband
Andra studentföreningar har en symbol för att på högtidliga tillställningar visuellt kunna
markera vilka som tillhör föreningen presidium. Detta saknar vår förening och därför föreslås
det att styrelsen instiftar ett presidieband som bara de som sitter i presidiet innehar och bär,
dvs under den tid en person innehar en presidiepost.
Precidiebandet skall bäras såsom ett storkors med ett silveräpple i rosett.
Herrar bär presidiebandet över höger axel under frackrocken men över västen. Bandets
längd anpassas så att rosetten kommer strax under kanten av framstycket.
Damer bär presidiebandet över höger axel. Bandets längd anpassas så att rosetten kommer
ovanför höften.
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Beslutsförslag
Styrelsen föreslås besluta:
Att1: Styrelsen instiftar en medalj som tilldelas Föreningen Lärarstudenternas presidium.
Medaljen har ett äpple till formen och är silver till färgen samt bärs i LäS kortband.

Att2: Styrelsen instiftar ett presidieband som innehas och bärs av sittande presidium med en
stor medalj som har ett äpple till formen och är silver till färgen, vilket bärs i LäS band med
en rosett.
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Bilaga 2

Dechargemöte
Bakgrund
Dechargemöte skall enligt gällande stadga hållas mellan 15/2-15/3. För att ge gruppen för
stadgerevidering maximalt med tid för att kunna ta in synpunkter och förfina
stadgeförslaget som ska läggas fram till beslut vid nästkommande föreningsmöte enligt
beslut på valmötet 7/12-20 föreslås det att dechargmötet hålls den 14/3-21. Om detta
datum blir fastslaget kan det inkomma eventuella motioner från medlemmar senast den
27/2-21 och därför föreslås det att det bokas in ett extrainsatt styrelsemöte den 1/3-21 för
att behandla inkomna motioner.

Beslutsförslag
Styrelsen föreslås besluta:
att1: Hålla dechargemöte den 14/3-2021 kl. 13:00.
att2: Boka in ett extra styrelsemöte i syfte att behandla eventuellt inkomna motioner den 1/3.
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