Styrelsemöte #6. Protokoll
Datum: 18/02
Plats: Zoom
Tid: 1
 7:30
Närvarande: Sofie Johansson Vondracek (lämnar 2.c.), Nicole Bromé, Cornelia Sandberg,
Johan Pak Gustafson, Josephine Berkelund, Charlotte Barfod, Ted Wallebo, Karolina Lüning,
Mikaela Hammar.
Föranmälda förhinder: O
 lof Eliaeson

1.

Formalia
a. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl.17:37
b. Val av mötesordförande
Mikaela valdes till mötesordförande.
c. Val av mötessekreterare
Karolina valdes till mötessekreterare.
d. Val av justerare tillika rösträknare
Charlotte valdes till justerare tillika rösträknare.
e. Adjungeringar
Inga.
f. Anmälan av övriga frågor
Ted anmäler en övrig fråga.
g. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
h. Föregående protokoll

2.

Informationspunkter
a. Information från Presidiet
-

Personärende
Presidiet berättar om ett pågående personärende.
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b. Information från Klubbmästarna
-

KMR-möte
Klubbmästarparet har varit på kmr-möte, där det mest pratas om hur
klubbmästerierna sköter sina online-event. KMR kommer även inte
fakturera för mötena sålänge de är digitala.

-

Arbetslagsledarna
Bitches har utsett en ny arbetslagsledare, Makro.

-

Märkessläppspuben
Märkessläppspuben var otroligt lyckad, vi sålde 58 märken! I
framtiden kommer pubarna ha teman, då det verkar vara omtyckt.

c. Information från kassör
Johan berättar att bokföringen för 2020 är klart! Kvitton och fakturor ligger i
fas. LR har hört av sig med förslag på två föreläsningar som de skulle kunna
hålla i under vårterminen.
d. Information från PR-ansvarig
Cornelia berättar att det inte varit jättemycket att göra. Hon har annonserat
på sociala medier om att söka till aktivitetsmästare.
-

Sångboken
Sångboken har äntligen kommit! Cornelia tar upp sina tankar om hur
den ska släppas ut till klubbmästeriet och föreningen. Priset för boken
diskuteras kring 80-90kr.

e. Information från Aktivitetsmästare
Posten är vakant.
f. Information från Sittningsmästare
Inget medskick.
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g. Information från Övergeneral
Charlotte berättar att hon har fått fakturan för kick-offen, den kommer ske
5-6 mars. Efter kick-offen så kommer Charlotte börja rekrytera faddrar.
h. Information från Medlemssamordnare
Nicole har mejlat Mecenat om mecenatkortet som inte blivit lila för vissa
personer.

3.

Beslutsuppföljning
Inga.

4.

Diskussionspunkter
-

Stadgegruppen
Ted berättar att stadgegruppen har arbetat färdigt och gjort ett stadgeförslag
som ska läggas fram till dechargemötet. Han föreslår att vi under nästa möte
ska ta beslut om att styrelsen ska ställa sig bakom stadgegruppens förslag.

5.

Beslutspunkter
Inga.

6.

Under mötet väckta frågor
Inga.

7.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte: Måndag 8/03, 17:30

8.

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl.18:55
3

Protokollet justeras & godkänns av:
_________________________________

________________________________

Mikaela Hammar. Ordförande:

Karolina Lüning. Sekreterare

_________________________________
Charlotte Barfod. Justerare
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