Styrelsemöte #11. Protokoll
Datum: 20210408
Plats: Zoom
Tid: 17:00
Närvarande: Mikaela Hammar, Ted Wallebo, Cornelia Sandberg, Emma Ottebäck, Johan
Pak Gustafsson, Charlotte Barfod, Josephine Berkelund(Ankom 2.a), Nicole Bromé(Ankom
2.b)
Föranmälda förhinder: Karolina Lüning, Sofie Johansson Vondracek, Olof Eliaeson.

1.

Formalia
a. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl.17:08
b. Val av mötesordförande
Föreningsordförande valdes till mötesordförande.
c. Val av mötessekreterare
Ted Wallebo valdes till mötessekreterare.
d. Val av justerare tillika rösträknare
Cornelia Sandberg valdes till justerare tillika rösträknare.
e. Adjungeringar
f. Anmälan av övriga frågor
g. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
h. Föregående protokoll
Inga frågor fanns från föregående möte.

2.

Informationspunkter
a. Information från Presidiet
Föreningsordförande informerar om:
-

Mail från CL
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Cl har skickat ett mail om samarbete kring Lärarinsparquen och vi
kommer att fortsätta diskussionen om olika möjligheter kring ett
samarbete där.
-

Försäljning av frackband
Framgent kommer vi att sälja frackband och föreningspins via
kårexpeditionen.

-

Magisterpromotionen
Magisterpromotionen kommer närmast att hållas digitalt den 4:e Juni
och de efterfrågar en videohälsning från oss.

-

Nya stadgan
När protokollet från dechargemötet är justerat och signerat så
kommer den nya stadgan och det beslutade reglementet att gälla
samt att KM kommer att åtnjuta sin position som en sektion inom
föreningen.

-

Driven
Information om att alla styrelseledamöter behöver se över varje
styrelseledamots “del” i drive:n.

b. Information från Klubbmästarna
Vice klubbmästare informerar om att de planerar för en digital sittning och
löpande arbetet med digitala tisdagspubbar.

c. Information från kassör
Kassören har fortsatt sitt arbetet löpande.

d. Information från PR-ansvarig
PR-ansvarig har fortsatt sitt arbete löpande samt arbetet med att kunna
skicka ut sångboken fortgår.

e. Information från Aktivitetsansvarig
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Aktivitetsansvarig har satt sig in i sitt ansvarsområde och har börjat att
planera för olika aktiviteter som kan hållas under resterande termin.
f. Information från Sittningsmästare
Inget medskick.

g. Information från Övergeneral
Övergeneralen informerar om att bokning av kårsalen är gjord för de dagar
då vi inte har tillgång till rotundan under Lärarinsparquen.

h. Information från Medlemssamordnare
Medlemssamordnaren informerar om att klubbmästeristernas mecenatkort
fortfarande dröjer men diskussionerna fortsätter med mecenat för att lösa
det.

3.

Beslutsuppföljning
Finns inga.

4.

Diskussionspunkter
a. Grupp för examensfirande
Föreningsordförande informerar om tanken bakom examensfirande för
lärarstudenter. Följande personer kommer att utgöra gruppen för examensfirande:
Cornelia (sammankallande)
Johan
Mikaela
Ted
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5.

Beslutspunkter
a. Entledigande
Övergeneral Charlotte har begärt entledigande och styrelsen accepterar att Charlotte
är entledigad från sin post som övergeneral from 9/4-21.

6.

Under mötet väckta frågor
Fanns inga.

7.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte: 22/4-21

8.

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 18:17

Protokollet justeras & godkänns av:
_________________________________

________________________________

Mikaela Hammar. Ordförande

Ted Wallebo. Sekreterare

_________________________________
Cornelia Sandberg. Justerare
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