
 

 

 
Styrelsemöte 8/4 – 2019 klockan 17.15 Eng 3 – 0014 

 
Närvarande: Josefine Berggren, Sara Rosell, Sandra Ekdahl, Oskar Vallén, Ella Ekberg, 
Sandra Forsberg, Fanny Berggren Aspegren, Marcus Källgren, Lukas Nyberg, Fannys Schildt, 
Oskar Knaust och Julia Florén.  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 17.21. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Punkten ”kaffekokare” läggs till under § 11 övriga frågor.  
Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.  
 
§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte 
Styrelsen beslutar att välja Sandra Ekdahl till justeringsperson samt till fikaansvarig.  
 
§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning  
Ordförande: Möte med Ella och de nya generalerna, möte med PVD. Har mycket kontakt 
med valberedningen kring ansökningar till posten. Börjat skriva på överlämningen till posten. 
 
Vice ordförande: Löpande arbete, sålt annonser. Skapat nya dokument till näringslivs- och 
utbildningssamordnare.  
 
Ekonomiansvarig: Löpande arbete med budget, bokföring, kontakt med revisor.  
 
Sekreterare: Löpande arbete, skrivit och skickat ut nyhetsbrev för mars månad.  
 
Webmaster: Löpande arbete.  
 
Utbildningssamordnare: Välkomnat en ny medlem till utskottet. Arbetat med jämställdhets 
och mångfaldspolicy. 
 
Näringslivssamordnare: Möte med mentorskapsgruppen. Har även haft möte med 
marknadsföringssamornade kring marknadsföring av mentorskapsprojektet.  
 
Evenemangssamordnare: Tillsatt fyra generaler och haft möte med dem. Möte med 
projektgruppen för Vemdalen 2020.  
 
Marknadsföringssamordnare: Börjat skriva på överlämning. Möte med näringslivs-
samordnare kring mentorskapsprojektet, samt fotat och redigerat projektgruppens bild.  
 
PVD: Genomfört den efterlängtade PVD-dagen, ska börja sätta igång efterarbetet i veckan.  
 
Idrottssamordnare: Utökat motions-måndag med två måndagar i maj. Jobbat med en 
intresseanmälan för ett volleybollevenemang.  



 

 

§ 5 Bordlagd fråga: Budget 2019 
Ekonomiansvarig presenterar två uppdaterade förslag av den reviderade budgeten som 
diskuterades under det senaste styrelsemötet. Ett med försäljning av fond och ett utan. 
Budgetförslag med försäljning av fond förutsätter en proposition till årsmöte under § 6.  
 
Styrelsen beslutar att godkänna budgetförslag utan försäljning av fond.  
 
§ 6 Proposition årsmöte 
Punkten blir inte aktuell efter föregående beslut, se § 5 Bordlagd fråga: Budget 2019.  
 
§ 7 Styrelsemöte 22 april 
Endast fyra styrelseledamöter kan medverka vid nästa styrelsemöte den 22 april på grund av 
påsk. Styrelsemötet ställs därmed in.  
 
§ 8 Städdag 15 april 
Ordförande informerar om styrelsens städdag den 15e april.  
 
§ 9 Ansvarsområden Årsmöte 
Ansvarsområden inför årsmötet den 14e maj delas upp mellan styrelseledamöterna. Samtliga 
ledamöter som avgår förbereder frågor till kandidaterna.  
 
§ 10 Ordförandeträff 
Vice ordförande och näringslivssamordnare ska på ordförandeträff med P-riks och startar 
diskussion kring temat motivation och ledarskap som tas med till träffen.  
 
§ 11 Övriga frågor  
Kaffekokare: Föreningens kaffekokare är trasig och en ny behöver införskaffas. 
Ekonomiansvarig får ansvar för att köpa en ny.  
 
§ 12 Sekreterarens punkt 
Inget att tillägga.  
 
§ 13 Återkoppling på mötet 
Ett roligt och effektivt möte med fria diskussioner!  
 
§ 14 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.29. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförande Josefine Berggren  Sekreterare Oskar Vallén 
 
 
_________________________   
Justeringsperson Sandra Ekdahl 


