Styrelsemöte #13. Protokoll
Datum: 11 Augusti
Plats: Café Bojan
Tid: 17:00
Närvarande: Sofie Johansson Vondracek, Kajsa Johansson Vondracek, Frida Jungnell,
Agnes Håkansson, Josephine Wasswa Berkelund, Fabian Redaelli, Sofia Strömberg, Nike
Almqvist (anländer under punkt 2.a)
Föranmälda förhinder: Erika Berger, Emma Ottebäck, Lova Linde

1.

Formalia
a. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 17:05
b. Val av mötesordförande
Sofie Johansson Vondracek valdes till mötesordförande.
c. Val av mötessekreterare
Kajsa Johansson Vondracek valdes till mötessekreterare.
d. Val av justerare tillika rösträknare
Frida Jungnell valdes till justerare tillika rösträknare.
e. Adjungeringar
Inga adjungeringar
f. Anmälan av övriga frågor
g. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
h. Föregående protokoll
Protokollet ligger ute på hemsidan.
Hemsidan är uppdaterad med en ny flik.
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2.

Informationspunkter
a. Information från Presidiet
-

Representation
Vi har fått 2 inbjudningar för representation i september. CL håller
adeptgasque 4 september, anmälan senast 26/8. Medicinska
föreningen håller i en amphioxgasque den 17 september, anmälan
senast 28/8. Önskemål om medverkande i någon av dessa anmäls i
facebookgruppen.

-

Introdagar
Alla som kan jobba välkomstdagarna ska skriva upp sig i schemat för
introdagarna.

- Möte föreningar på Bojan
Den 18e augusti håller SF ett möte mellan alla presidialer på Café
Bojan. Efter mötet öppnar de upp för mingel för alla
styrelsemedlemmar.
-

Betalning via Stripe
För att ta emot betalningar på hitract används stripe. För att vi inte
ska få den högre avgiften måste vi ha ett registerutdrag som visar att
vi är en ideell förening. Skatteverket har skickat ett intyg men det har
inte kommit fram. Fram till registerutdraget kommer så kan vi inte ta
emot betalningar via hitract.

b. Information från Klubbmästarna
Planering inför ett intern event som sker under nästa helg. En
internpub ska hållas den 23 augusti. Klubbmästeriet har nu fått ett kort
kopplat till deras konto. KMS har en planeringshelg helgen den 13-14 augusti.
c. Information från kassör
Klubbmästeriet har nu fått ett eget konto och kort. Efter semestern ska Erika
kolla över hur budgeten ser ut.
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d. Information från PR-ansvarig
-

Beställt merch
Sofia har beställt merchen och den ligger hemma hos henne.

-

Uppdaterat Lärarinsparquens hemsida
Lärarinsparquens hemsida är uppdaterad och det går nu att
anmäla sig där.

-

Postat angående medlemsskap + marknadsfört
Marknadsfört inlägg om medlemskap på instagram.

-

Skapat event för Lärarinsparquen
Ett event är skapat på facebook där all information kommer att
läggas upp

-

Informera om ansvar 3-9 september
Mellan den 3-9 september behövs hjälp att uppdatera
instagram då Sofia är utomlands.
-

Posters

Posters är fixade, de behövs bara skrivas ut och sättas upp.
e. Information från Aktivitetsansvarig
Planering för hösten kommer börja under morgondagen. Världslärarveckan är
färdigplanerad.

f. Information från Sittningsmästare
Ingen information

g. Information från Övergeneral
Alla 17 faddrar är valda och fadderutbildningen är genomförd. 3 faddrar har
ännu inte skrivit kontrakt. Rookies kommer indelas efter utbildning.
Få funktionärer är anmälda.
Tröjor är beställda, ca 70 stycken. Kick off är planerad den 26 augusti, även styrelsen är
inbjuden. Grillning på stora skuggan. Efter välkomstdagen för 4-6 kommer generalstaben
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bjuda på grillning och spela kubb. Inköpsansvariga håller på att köpa in allt som behövs, de
har gjort en inventering, så att de underlättar inför kommande år. Ovvar och baskrar har
anlänt. Ovvar håller på att färgas och sys om. Faddrar har tagit foton att lägga upp.
Redan nu finns det en del anmälda till Lärarinsparquen.
h. Information från Medlemssamordnare
Inget medskick
i.

Information från arbetsgrupper
Sponsorgruppen funderar på att kolla med olika cateringfirmor för att se om
man kan få rabatterat pris för att alltid välja deras företag under sittningar
Stipendiegruppen har fyllt i attestblanketten men inväntar svar från
stipendienämnden. De har också informerat äldste i seniorskollegiet om hur
mycket pengar som är sökta för jubileumsår nästa år.

3.

Beslutsuppföljning

4.

Diskussions- och beslutspunkter
Mötet ajourneras i 7 minuter
Mötet återupptas kl. 18:02
a. Entledigande
Agnes Håkansson entledigar sig från och med 2022-08-12
b. Studiefrämjandet
Om man har ett samarbete med Studiefrämjandet kan de erbjuda
föreningskurser. Det kan innebära förhöjda kunskaper inom styrelsearbetet.
Man kan få ett samarbete genom att kontakta dem.
Styrelsen beslutar att

uppdra Kajsa att kontakta studiefrämjandet
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c. Gemensamt arbete
Diskussion kring huruvida vi bör ha en gemensam dag där man kan vara på
bojan för att arbeta och då kunna ta stöd av varandra och få mer insikt i
varandras styrelsearbete, samt möjlighet att bolla idéer. Detta skulle då vara
frivilligt. Kanske ha möten som inte är vanliga styrelsemöten för att kunna
lägga tid till att diskutera olika ämnen. Josephine kan tänka sig att ansvara
över att hitta dagar och kalla till detta.
d. Introgasquen
Vi kommer behöva ett möte för att kunna färdigställa alla planer inför
introgasquen. Någon behöver höra av sig till JF för att dubbelkolla att
bokningen kvarstår. Temat är redan bestämt och anmälningsformulär är gjort,
men behöver uppdateras med information om pris etcetera.
Under kvällen behöver vi ha någon som kan vara köksmästare.
Klubbmästarna ska fråga deras köksmästare om han kan ställa upp annars
kan Sofia tänka sig att ställa upp om det behövs. Presidiet ska ha ett möte
med Agnes med “överlämning”. För att sen ha ett möte med hela styrelsen
om introsittningen.
e. Höstbalen
Ska det skapas en arbetsgrupp i styrelsen fram till att vi tillsatt en ny
sittningsmästare? Valberedningen är kontaktad. Projektgruppen som är tillsatt
sedan tidigare är inte lätta att få tag på.
En idé är att hyra in sig på lantis. Emma, Kajsa, Sofia och Fabian kan tänka
sig att sitta i gruppen. Agnes lägger till de i facebookgruppen och Kajsa är
sammankallande.
f. Öppet styrelsemöte
Sofie har ett förslag att ha ett öppet styrelsemöte inför valmöte för att visa
hur det kan gå till. Det kommer diskuteras senare under hösten.
g. Mood-app
Mood-app har mailat om ett samarbete. Det är inte av intresse
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5.

Under mötet väckta frågor

6.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte: 24 Augusti kl. 16:00

7.

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 18:46

Protokollet justeras & godkänns av:
_________________________________

________________________________

Sofie J. Vondracek Ordförande

Kajsa J. Vondracek Sekreterare

_________________________________
Frida Jungnell Justerare
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