Styrelsemöte #16. Protokoll
Datum: 2 oktober 2022
Plats: Zoom
Tid: 16:00
Närvarande: Sofie Johansson Vondracek, Kajsa Johansson Vondracek, Emma Ottebäck,
Frida Jungnell, Josephine Berkelund, Nea Orrkvist, Lova Linda, Erika Berger, Nike Almqvist
(anlände under punkt 2.a)
Föranmälda förhinder: Sofia Strömberg, Fabian Redaelli

1.

Formalia
a. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 16:04
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
Emma Ottebäck valdes till justerare tillika rösträknare.
e. Adjungeringar
Inga adjungeringar
f. Anmälan av övriga frågor
g. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
h. Föregående protokoll
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2.

Informationspunkter
a. Information från Presidiet
-

Vår nya sittningsmästare
Styrelsen hälsar Nea Orrkvist välkommen till styrelsen

-

Köket på Bojan
Köket på Bojan ska renoveras och under tiden kommer det inte finnas
någon möjlighet att komma åt kök och källare.
SF ska ha ett första möte med Akademiska hus imorgon.

-

Möte med JS
Imorgon ska Sofie och Sofia ha möte med JS om våra broschyrer.
Lärarnas akassa har visat intresse för en halvsida redaktionellt
innehåll. De kommer även dubbelkolla om vi kan få Clockwork att
sponsra delar av vår nya broschyr.

-

Representation
Vi har fått två nya inbjudningar, CLs 20 års jubileum och JFs årsbal.
Båda infaller den 26e November. Intressekoll kommer ske i styrelsens
facebookgrupp.

-

Vänskapssittning med CL
I våras hade vi en vänskapsmiddag med CLs styrelse och vi vill
fortsätta att ha ett bra samarbete med dem. Vi ska försöka hitta ett
datum som vi kan bjuda in CL till oss innan årsskiftet.

-

Campusrådsmöte
Imorgon ska presidiet på ett nytt campusrådsmöte. Det ska bland
annat röstas om de reviderade gemensamma riktlinjerna om sexuella
trakasserier.

-

Verksamhetsåret
Verksamhetsåret går mot sitt slut och om 9 dagar kommer
valberedningen annonsera ut sin valperiod. Vi rekommenderar alla att
börja skriva på sina verksamhetsberättelser. Budgetgruppen ska börja
kolla igenom budgeten inför nästkommande år.
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b. Information från Klubbmästarna
Klubbmästarna kommer vara på gröna villan på deras KMR möte imorgon
3/10-22. De har även skickat ut ett meddelande om världslärarpuben för att
hitta arbetare till den. De ska även ha ett planeringsmöte med JF, Sofa, NF
och FEST om en vänskapssittning.
c. Information från kassör
Har påbörjat bokföringen.
d. Information från PR-ansvarig
Inget medskick
e. Information från Aktivitetsansvarig
-

Världslärarveckan
Imorgon kommer Frida att vara på Bojan från kl. 10 för att hämta ut ett
paket. Clockwork kommer kl. 11 och Lärarnas riksförbund kl. 13 för att lämna
saker till goodiebags. Sedan anordnas det en spelkväll på kvällen i samarbete
med spelutskottet.
På tisdag kommer det vara en pluggstuga mellan kl. 10-16, det kommer att
serveras kanelbullar då det är kanelbullensdag. Förhoppningsvis kommer
Tisdagspub kunna anordnas som vanligt. Torsdag kommer det vara
badminton i samarbete med föreningshälsan. SSIF kommer eventuellt att
skicka med en badmintoninstruktör för att delta en viss tid under
evenemanget. Frida uppmanar alla i styrelsen att dyka upp på något event
under veckan, gärna så många som möjligt. Frida uppmanar också alla att
använda sin styrelsetröja på eventen för att visa upp vilka som sitter i
styrelsen.

-

Goodiebags
Alla som kan hjälpa till att packa goodiebags kan komma från kl. 12 imorgon
måndag 3/10-22. Frida frågar om någon i styrelsen kan hjälpa till på torsdag
att dela ut goodiebags. Styrelsen föreslår att föreningshälsan kan hjälpa till
att dela ut goodiebags.
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Schemat för onsdagen är utskickat. Frida uppmanar alla i styrelsen att skriva
upp sig vart man kan hjälpa till. Redbull kommer komma och besöka oss
under världslärardagen.
-

Fredagspuben
Det är oklart om den blir av förrän vi vet hur det ser ut med renovering av
köket. Styrelsen planerar inför att ha en pub och får se vad som sker. Plan B
finns om det inte finns möjlighet till kök.

f. Information från Sittningsmästare
Presidiet kommer att ge Nea tillgång till driven så snart som möjligt.
g. Information från Övergeneral
Nike håller fortfarande på med utvärderingar från lärarinsparquen.
h. Information från Medlemssamordnare
- Mecenat
I fredags skickades alla klubbmästeriets medlemmar till mecenat, så deras
kort bör komma inom kort.
- Utskotten
Johan, Joakim och Melis är nya ansvariga för bokcirkeln. De ska hålla sin
första träff den 19 oktober 2022.
- Medlemsantal
Vi har i nuläget ca 401 medlemmar utanför vårt klubbmästeri. Sedan har vi ca
80st inom klubbmästeriet som har anmält sig via länken.

i.

Information från arbetsgrupper
-

Världslärarbalen
Kajsa har kontaktat lantis om att hyra deras lokal och service. De har
skickat ett prisförslag. Arbetsgruppen ska ha ett första riktiga möte
inom kort och påbörja en ordentlig planering. Diskussioner har förts
om vilken klädkod vi vill ha där förslaget lutar mot att inte ha för strikt
klädkod för att öppna upp möjligheter för fler att komma.
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Mötet ajourneras i 10 minuter
Mötet återupptas 17:18

3.

Beslutsuppföljning

-

Skrivaren
Skrivaren är ännu inte fixad. Frida kommer fixa under morgondagen, löser sig inte
problemet så kommer Frida att reklamera den.

4.

Diskussions- och beslutspunkter

-

Världslärarpuben
Styrelsen diskuterar om den fortfarande ska planeras. Frida planerar allt och hoppas
på att det kommer ske trots den planerade renoveringen av Bojan. Styrelsen får
gärna vara där och visa upp sig.

-

Representation
Det finns inte mycket budget kvar i representationsbudgeten. De evenemang som är
kvar är dyra. Dock är det viktigt för våra vänskapsrelationer med andra föreningar att
ändå komma. Styrelsen diskuterar om de då ska gå över budget för att nästa år höja
den budgeten. Eftersom att det inte varit ett ordentligt år så kunde vi inte anta hur
mycket representation skulle gå på. Styrelsen diskuterar alternativet att endast skicka
en representant. Styrelsen bestämmer att de ska kolla över budgeten tillsammans
med kassör för att kunna skicka två representanter på de nästkommande
evenemangen.

-

Merch
Alla våra Föreningen Lärarstudenter påsar är slut och behöver köpas in, även
styrelsetröja till Nea och extra tshirts ska köpas in. Förslag på annat som även
behövs köpas in: post it lappar, nyckelringar och klistermärken. Sofia har tillgång till
PR-mejlen där kvitton från vart vi brukar beställa ifrån borde finnas. Nea ska fråga
Sofia om vart det är inköpt ifrån. Nea kollar upp merchandise inför nästa möte.
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-

Inhandla ny fana
I budgeten för nästa år ska vi lägga till en post för att inhandla ny fana. Den som vi
har nu är trasig, tung och gjord för utomhusbruk. Detta gör att vår fana blir svår att
bära på olika evenemang i jämförelse med de andra föreningarnas fana.

5.

Under mötet väckta frågor

6.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte: 14 oktober kl 18:00

7.

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 17:55

Protokollet justeras & godkänns av:
_________________________________

________________________________

Sofie J. Vondracek Ordförande:

Kajsa J. Vondracek Sekreterare

_________________________________
Emma Ottebäck Justerare
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