Styrelsemöte #17. Protokoll
Datum: 2022-10-14
Plats: Hemma hos Sofie
Tid: 18:00
Närvarande: Sofie Johansson Vondracek, Kajsa Johansson Vondracek, Frida Jungnell, Nea
Orrkvist, Sofia Strömberg, Josephine Berkelund, Fabian Redealli, Erika Berger, Lova Linde,
Emma Ottebäck (anländer under punkt 2.a)
Föranmälda förhinder: Nike Almqvist

1.

Formalia
a. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 18:06
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
Lova Linde valdes till justerare tillika rösträknare.
e. Adjungeringar
Inga adjungeringar
f. Anmälan av övriga frågor
g. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
h. Föregående protokoll
Nea har ännu inte hunnit se över merch som behöver handlas in

2.

Informationspunkter
a. Information från Presidiet
-

Campusrådet
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Sofie var på campusrådet i början av oktober, de flesta är i slutet av
sitt verksamhetsår och planerar för fullt för kommande valmöte.
Campusrådet röstade igenom de reviderade riktlinjerna om sexuella
trakasserier där bland annat kontaktpersonerna för respektive
förening blev tillagda.
-

Nobel
Den 10 december är det nobel. Fanborgen är dessvärre inställd men
Föreningen Lärarstudenterna kommer att få skicka 1 representant. Vi
kommer skicka Sofie Johansson Vondracek.

-

Valmötet 2022
Vi ska ha valmöte 11 december. Nomineringsperioden har börjat och
är publicerad i enlighet med stadgan. 1 månad innan måste kallelse till
mötet skickas ut. 7 dagar innan valet måste alla möteshandlingar ut.
Innan dess måste vi diskutera medlemspris, rambudget, dagordningar
och skriva verksamhetsberättelser. 14 dagar innan valmötet är sista
dagen att skicka motioner till styrelsen. Vi uppmuntrar
sammankallande i budgetgruppen och stadgegruppen att påbörja
deras arbete omgående.

b. Information från Klubbmästarna
Klubbmästeriet har haft 1 pub sen renoveringen av köket påbörjades.
Klubbmästarna håller på att se över lösningar om hur de ska göra resten av
terminen. De var värdar för kmr möte på gröna villan den 3/10-22.
c. Information från kassör
Kortet som Klubbmästare fick är inte kopplat till rätt konto, det måste lösas.
Faktura till superprof ska skickas ut i helgen.
Sofie frågar Erika om Centrala studentrådet och Erika meddelar att hon inte
har fått några kallelser dit.
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d. Information från PR-ansvarig
-

Skicka videos från styrelsen
Sofia har en idé om att göra en reklamfilm för att söka
styrelsen, men det kan finnas tidsbrist som gör att den kanske
inte kommer hinna färdigställas men uppmuntrar ändå
styrelsen att skicka videos från styrelsen.

-

Presentationer instagram
Inför det kommande verksamhetsåret ska alla styrelseposter få
en dag att presentera oss på instagram stories. Ordning
bestäms efter ordningen i våra protokoll. Dock kommer KM sist
då de inte väljs inom föreningen utan av sektionen.

-

Fortsatt ladda upp event, publicera på
instagram/facebook
Sofia fortsätter att uppdatera våra sociala medier kontinuerligt.
Sofie frågar om de sett över att KMS ska kunna redigera en
egen flik på vår hemsida, Sofia svarar att de behöver skaffa en
egen hemsida om det ska vara möjligt annars har de
befogenheter att redigera hela vår hemsida.

e. Information från Aktivitetsansvarig
Världslärarveckan är avklarad och var jätteuppskattad med många deltagare.
Alla goodiebags tog slut. På världslärardagen var Lärarnas riksförbund,
Lärarförbundet, Clockwork och Redbull där. Alla är intresserade av fortsatt
samarbete.
Frida vill ha feedback, det som lyftes var att eventuellt beställa mer mat. Det
lyfts också en idé om att ha en arbetsmarknadsmässa med CL under
världslärardagen.
Världslärarpuben på fredagen var bra och mycket uppskattad, dock hade den
behövt mer marknadsföring.
På världslärardagen tog det för lång tid att koka kaffet vilket bör ses över.
Det kommer inte planeras fler aktiviteter under dagtid då bojan renoveras.
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f. Information från Sittningsmästare
Första planeringsmötet är genomfört. Lantis är för dyrt. Förfrågningar
om lokal skickades ut via Boka Lokal och Münchenbryggeriet nappade.
Nea var på visning av lokalen idag, den ser fin och ändamålsenlig ut
Nästa planeringsmöte kommer genomföras på söndag. Event kommer
på söndag eller måndag.
g. Information från Övergeneral
Inget medskick

h. Information från Medlemssamordnare
Igår fick Lova ett mail från mecenat och alla kmare ska vara inlagda.
Bokcirkeln har börjat komma igång med verksamhet, Föreningshälsan har
många event och Spelutskottet har fortsatta träffar en gång i månaden.
Föreningshälsan önskar mer pengar i kommande budget nu när de har mer
verksamhet. Det finns också ett flertal stipendier att söka.
i.

Information från arbetsgrupper
-

Arbetsgrupp-balen
Nu när Nea har tillträtt så kommer arbetsgruppen jobba sida vid sida
med henne. All information kommer uppdateras under hennes punkt.
Sofie uppmuntrar sammankallande i budgetgruppen att ha ett möte
för att planera kommande budget, Josephine läggs till i den gruppen
Sofie uppmuntrar sammankallande i stadgegruppen att sammankalla
ett möte om att revidera sekretessavtal och eventuellt riktlinjerna om
seniorskollegiet
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-Sponsorgruppen
Sponsorgruppen ska kontakta LR STUD
Mötet ajourneras i 5 minuter
Mötet återupptas kl. 19:05

3.

Beslutsuppföljning
a. Martin & servera
Martin och Servera Online är annorlunda än på plats och Kajsa har inte fått
återkoppling på det senaste mail hon har skickat.
Josephine åker dit och kollar
b. Konto för fondsparande
År 2021 beslutades att det skulle upprättas ett fondsparande. Erika har inte
hört något om det. Det har upprättats ett sparkonto men inte ett
fondsparkonto. Sofie ska prata med förra årets kassör om detta.
c. Studiefrämjandet
Lova och Josephine tar över ansvaret med studiefrämjandet. Ett möte
planeras.
d. Skrivaren
Frida har ringt kundservice. Vi måste kontakta IT på SU för att kolla att
routern är korrekt inkopplad. Kolla med SF om det är deras vi är uppkopplad
mot. Sofia kontaktar SF

4.

Diskussions- och beslutspunkter
a. Arbete med våldsprevention
Vi har tidigare pratat om våldsprevention. Vi har infört visselpipan på vår hemsida för
att folk ska kunna känna sig trygga med att kontakta oss om något händer.
Campusrådet har också röstat fram reviderade riktlinjer kring sexuella trakasserier.
Det diskuteras huruvida vi bör upprätta ett dokument som sätts upp på våra pubar
och just nu känns det mest rimliga att sätta upp Campusrådets riktlinjer. Det
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diskuterades också om en eventuell trygghetstelefon till SA och om det skulle
missbrukas eller om det hade fått den effekt av trygghet till den utsatta som är
målet. Det diskuteras också om att detta är något som KM också bör diskutera men
att innan något sådant beslutas om måste det finnas en tydlig rutin kring telefonen
och eventuella händelser. Numret till väktarna bör finnas uppsatt på Bojan. Sofie tar
på sig att skriva ut riktlinjerna
b. Högsta svarstid
Vi har tidigare diskuterat vad som är den längsta accepterade tiden tills man ska få
svar. Vi är överens om att sätta en standard om att man svarar så fort man kan men
att det bör dröja max 24 timmar. Om det är akut kan man välja att skriva på
messenger och mottagaren bör i varje fall bekräfta att man sett det även om man
inte kan besvara det på en gång.

5.

Under mötet väckta frågor

6.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte: 31 Oktober kl 17:00

7.

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 19:59
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Protokollet justeras & godkänns av:
_________________________________

________________________________

Sofie J. Vondracek Ordförande

Kajsa J. Vondracek Sekreterare

_________________________________
Lova Linde Justerare
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