Styrelsemöte #15. Protokoll
Datum: 15 September 2022
Plats: Café Bojan
Tid: 17:00
Närvarande: Sofie Johansson Vondracek, Kajsa Johansson Vondracek, Emma Ottebäck,
Nike Almqvist, Frida Jungnell, Sofia Strömberg, Fabian Redaelli, Lova Linde (lämnar under
punkt 4), Josephine Wasswa Berkelund
Föranmälda förhinder: Erika Berger

1.

Formalia
a. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 17:08
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
Sofia Strömberg valdes till justerare tillika rösträknare.
e. Adjungeringar
Inga adjungeringar
f. Anmälan av övriga frågor
g. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
h. Föregående protokoll

2.

Informationspunkter
a. Information från Presidiet
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-

Doktorspromovering och professorsinstallation
Den 29:e och 30:e september är det doktorspromovering och
professorinstallation i stadshuset, vi har skickat 3 personer att
representera den 29, Kajsa, Sofie och Sofia. Den 30:e kommer Kajsa,
Sofie, Sofia, Frida och eventuellt Nike att representera.
Finsittning Föreningen Ekonomerna
Den 14e oktober har Föreningen Ekonomerna en finsittning, kontakta
presidiet om man vill representera på den sittningen.

b. Information från Klubbmästarna
Mycket tid går åt till att planera inför sin introsittning den 24 september.
Anmälan släpps den 16 september. De förbereder även inför kandidaturen
som startar den 27:e september. Klubbmästarna ska hålla i ett KMR möte den
3/10 vilket krockar med ett annat föreningsevent på Café Bojan 3/10, de ska
se över möjligheten att vara i en annan lokal.
c. Information från kassör
Inget medskick

d. Information från PR-ansvarig
-

Bilder insparquen
Sofia är besviken över att det inte fotades tillräckligt mycket
under insparquen när hon var bortrest.

-

Möte med JS Sverige om Broschyren
Sofia och Emma hade möte med JS Sverige och dessvärre har
de inte mindre format på broschyrer utan de måste vara i a4
format. Emma och Sofia föreslog clockwork som eventuell
sponsor för broschyren.

-

Möte med Superprof
Sofia har fått mail från ett företag som heter superprof som är
ett bemanningsföretag för plugghjälp, de är villiga att sponsra
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med pengar för att lägga ut information om dem på vår
hemsida.
Kopiatorn strular fortfarande, vi måste se över möjligheten att
skicka tillbaka den och köpa en ny.
Frida tar på sig att se över en eventuell reklamation av
skrivaren.
Folkskoleseminariets minnesfond beviljade oss pengar till en
systemkamera vilket kommer att inhandlas.
e. Information från Aktivitetsansvarig
Frida hade en pluggstuga i tisdags, det var inte så många där men kom en
del nya medlemmar. Föreningshälsan har också fått nya medlemmar som
medverkat på aktiviteter.
Angående pluggstugorna på tisdagar är förhoppningen att samarbeta kring
dessa med aktivitetsgruppen i KM för att på så sätt kunna ha flera
pluggstugor. Frida ska ha ett möte med aktivitetsgruppen.
Aktiviteten med en guidad tur på Vasamuseet hade 23 personer närvarande
och flera var internationella studenter.
Den 3:e Oktober börjar Världslärarveckan, Bojan är bokad. Clockwork har
mailat och vill gärna vara med på aktiviteter. Gärna på själva
världslärardagen. Även Lärarnas Riksförbund vill närvara. Vi kommer dela ut
kaffe vid tunnelbanan på världslärardagen. Frida ska maila om tillstånd att stå
utanför tunnelbanan och sätta upp världslärardagen-banner.
f. Information från Sittningsmästare
Posten är vakant
g. Information från Övergeneral
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-

Lärarinsparquen
Lärarinsparquen är genomförd och var mycket uppskattad. 230
anmälda via formuläret. Inhoppen på lektioner bidrog till fler deltagare

-

Välkomstdag F-3 + 4-6
Väldigt uppskattad och många som anmälde sig och närvarade ofta
under insparquen. Fler institutioner är nu intresserade av att vi
genomför något liknande.

-

Samarbeten
Samarbeten har funkat bra. Hitract, Clockwork, Lärarnas riksförbund
och Lärarförbundet.

-

Städdag med generalstaben
På söndag ska de ha en städdag för att inventera och städa upp efter
lärarinsparquen.

h. Information från Medlemssamordnare
Håller på att godkänna alla medlemmar och borde vara klar under
morgondagen.
i.

Information från arbetsgrupper
-

Balen
Arbetsgruppen har en gemensam grupp med den tidigare
projektgruppen. Kajsa håller på att kolla på lokaler. Även en ny person
visade intresse för att vara med i projektgruppen som kommer läggas
till efter mötet. Ett datum som hade diskuterats var 3e December men
det datumet funkade inte. Kajsa lägger ut förslag på nya datum i
gruppen.
Värdslärarveckan kommer att avslutas med en Pub eftersom balen har
blivit framflyttad
-

Sponsorgruppen
Ett nytt möte den 27 september i sponsorgruppen. Funderar
på att se över ett samarbete med wolt
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Mötet ajourneras i 10 minuter
Mötet återupptas 18:20

3.

Beslutsuppföljning

4.

Diskussions- och beslutspunkter
-

Utvärdering av Lärarinsparquen
Lärarinsparquen var väldigt uppskattad av de nya studenterna och
generalerna har fått beröm på både aktiviteter och uppdrag. Det var även bra
att ha 3 faddrar/ lag så att det alltid fanns någon på plats om någon inte
kunde närvara. Lagflaggorna och kepsarna var uppskattade även
generalovvarna var ett positivt inslag då de nya studenterna tydligt kunde
urskilja vilka som var generaler. Det fanns delade åsikter om att man befann
sig på allmän plats. Pluggstugorna innan insparquen var uppskattade då folk
hade någonstans att vara innan aktiviteterna startade. Till nästa år bör en
PRgeneral tillsättas som har ansvar över insparquens marknadsföring. Några
nya studenter menade att många uppdrag liknade varandra och bör ses över.
Det var positivt att saker skedde på fler ställen så nya studenter från andra
städer fick upptäcka stockholm. Som fadder behöver informationen bli bättre
om vad som sker under träffarna. Det finns också synpunkter om att ovvarna
borde ha mer lila för att tydligt representera föreningen. Det har varit ett
återkommande ämne kring hur man får bära sin overall från
Lärarstudenternas klubbmästeri under Lärarinsparquen, detta bör kommande
övergeneral se över mer. I NF gör man så att man har 1 veckan ovvefritt
förutom kms och andra veckan får de som vill ha ovve. Viktigt är också att
om man sitter på annan ansvarspost behöver man tydliggöra om att alla
åtaganden är viktiga och att man måste göra det man åtagit sig på ett annat
håll också.
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-

Utvärdering av Introgasquen
Kårsdraget var ett uppskattat inslag. Maten var god dock något kall. Långa
väntetider vid baren på grund av strul med kassa apparaterna. Vissa tycker
att det hade varit bättre med bordsplacering. Lyckad sittning med tanke på
omständigheterna. I framtiden bör inga ballonger ligga löst på borden, det
leder till lek vilket vissa uppskattar mer än andra men det bidrar till ett rörigt
intryck. JFs lokaler har långt från kök till serveringsyta. Till nästa gång
dubbelkolla låtar i sånghäftet och se över hur mycket mat som serveras. Det
serverades för stora portioner vilket gjorde att maten inte räckte till
personalen.

-

Valmöte
Valmöte måste ske innan den 15 december enligt stadgan. Vi har
preliminärbokat Bojan den 11 december och presidiet föreslår att hålla det
då.
Styrelsen beslutar

att valmötet kommer ske den 11e december på Café

Bojan
Mötet ajourneras i 10 minuter
mötet återupptas 19:17
-

Gemensam städdag
Vi kan inte vänta på mer utrymme innan städdag så presidiet kommer att
lägga upp förslag på datum i Facebook gruppen för föreningsstyrelsen och
KMS för att få ordning på de utrymmena vi har. Presidiet gör sedan ett
schema där folk får anmäla sig på de tider de kan vara på plats.

-

Champs of campus
Föreningshälsan har anmält 2 lag. De vill låna föreningen lärarstudenter
t-shirt men det finns inte tillräckligt många. Det finns dock många
funktionärströjor kvar från Lärarinsparquen vilket vi kan låna ut till dem.
Diskussioner kring inkludering. Vill vi explicit begära vissa kön för lagen i våra
sociala medier även om det kan uppfattas exkluderande. Vi kanske bör
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kontakta SF och FEST om detta och se över om det är något de vill kolla
närmare på.
-

Motion rörande sekretessavtal
Idén med ett sekretessavtal är att det ska finnas skriftligt vilket åtagande
man tar på sig och en säkerhet om att vissa saker inte ska komma ut i de fall
där det är känsliga uppgifter i exempelvis ett personärende. Det ger också
bra signaler utåt. Förslaget innebär att både föreningsstyrelsen och
klubbmästeristyrelsen ska använda dessa sekretessavtal. Diskussioner om att
det behöver förtydligas hur exempelvis en tvist ska avgöras.

Emma Föreslår:
att1 godkänna det sekretessavtal som har tagits fram och att besluta om att detta ska bli
en tradition för nästkommande styrelser i Föreningen lärarstudenterna samt LÄS
klubbmästeri
Sofie föreslår:
att2 uppdra åt stadgegruppen att formulera ett sekretessavtal som vi röstar om innan
november månadsutgång som ska gälla för föreningsstyrelsen
Frida föreslår:
att3 godkänna att vi ska ha ett sekretessavtal inom föreningsstyrelsen och
klubbmästeristyrelsen, som stadgegruppen kommer arbeta fram till nästkommande
styrelsemöte
Josephine föreslår:
att4 godkänna att vi ska ha ett sekretessavtal inom föreningsstyrelsen som stadgegruppen
kommer arbeta fram till nästkommande styrelsemöte. Klubbmästeristyrelsen får ansvar att
besluta och arbeta fram ett eget sekretessavtal
Beslutet kommer avgöras genom kontrapropositionvotering
I förberedande votering ställer Ordförande Emmas yrkande mot Sofies yrkande

Mötet beslutade
Att uppdra åt stadgegruppen att formulera ett sekretessavtal som vi röstar om innan
november månadsutgång som ska gälla för föreningsstyrelsen
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I förberedande votering ställer Ordförande Fridas yrkande mot Josephines yrkande.
Mötet beslutade
Att godkänna att vi ska ha ett sekretessavtal inom föreningsstyrelsen som stadgegruppen
kommer arbeta fram till nästkommande styrelsemöte. Klubbmästeristyrelsen får ansvar att
besluta och arbeta fram ett eget sekretessavtal
I förberedande votering ställer Ordförande Sofies yrkande mot Josephines yrkande.
Mötet beslutade
Att uppdra åt stadgegruppen att formulera ett sekretessavtal som vi röstar om innan

november månadsutgång som ska gälla för föreningsstyrelsen
I huvudvoteringen ställer Ordförande Sofies yrkande mot avslag.

Mötet beslutade
Att uppdra åt stadgegruppen att formulera ett sekretessavtal som vi röstar om innan
november månadsutgång som ska gälla för föreningsstyrelsen

5.

Under mötet väckta frågor

6.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte: 1 Oktober kl 17:00

7.

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 19:55
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Protokollet justeras & godkänns av:
_________________________________

________________________________

Sofie J. Vondracek Ordförande:

Kajsa J. Vondracek Sekreterare:

_________________________________
Sofia Strömberg Justerare:

Motion rörande sekretessavtal
Motionär: Emma Ottebäck

Bakgrund
Jag vill härmed föreslå att ett dokument om sekretesshantering läggs fram som en tradition
när en ny styrelse väljs in.
Jag anser att detta dokument är nödvändigt på grund av att det är ett dokument som
säkerställer mer att styrelseledamöter inte bryter sekretessen som finns inom styrelsen vid
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bl.a. personäranden. Det ger även styrelsen/presidiet en hanteringsplan för om
sekretessavtalet bryts.
Jag anser även att detta avtal är nödvändigt för att styrelseledamöter samt personer utanför
styrelsen som har ärenden som hanteras inom föreningsstyrelsen ska känna en större
trygghet gentemot de styrelseledamöter där sekretess gäller.
Dokumentet är redan framtaget och finns att läsa under denna länk:
https://docs.google.com/document/d/1DMvHYGk9pLXYrlpPEi5068jI1ykEmCudy5N4TlBmL54/
edit?usp=sharing

Förslag till beslut
Därför föreslår vi att mötet beslutar...

att1 Att godkänna det sekretessavtal som har tagits fram och att besluta om
att detta ska bli en tradition för nästkommande styrelser i Föreningen
lärarstudenterna samt LÄS klubbmästeri
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