
   

 

 

Styrelsemöte 18/5–2020 klockan 16:15 via Zoom 

Närvarande: Rebecca Ingman, Klara Yngvesson, Johanna Ek, Alexandra Kung, Malin 

Erson, Sophia Gyllenhammar, Rebecka Hellbergh, Cecilia Staflin, Ella Christofferson, Fanny 

Paulsen, Caroline Gissberg, Katarina Piir, Josefine Kärrman, Stina Svärd, Emil Hultling, 

Alice Nilsson Ingberg, Andrea Henriksson, Oscar Åberg Dahlberg, Paulina Fuentes, Tilda 

Nordström, Mimmi Thomson 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16:18 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Följande punkter läggs till under § 9 Övriga frågor 

Flytt av föreningslokal 

Kick-out med utskotten 

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.  

§ 3 Adjungering 

Styrelsen beslutar att adjungera Josefine Kärrman, Stina Svärd, Emil Hultling, Alice Nilsson 

Ingberg, Andrea Henriksson, Oscar Åberg Dahlberg, Paulina Fuentes, Tilda Nordström, 

Mimmi Thomson med närvarorätt under mötet, men utan tillika rösträtt.  

§ 4 Val av justeringsperson 

Josefine Kärrman väljs till justeringsperson.  

§ 5 Rapport från styrelsen samt valberedningen  

Ordförande: Sammanställt och förberett allt som kunnat innan Årsmötet, påbörjat 

sammanställa överlämningen samt förberett kick-out. Suppleant på sista GRUMN-mötet 

denna termin och löpande arbete med mail, intyg osv. 

Vice ordförande: Haft utvärderingsmöten med samtliga samarbetspartners med fokus på 

utvecklingsmöjligheter samt ge lite kött på benen till min efterträdare. Sammanställt 

överlämningen samt stöttat ordförande inför och under Årsmötet.  

Sekreterare: Löpande arbete med mail och protokoll, gått igenom och avslutat rensning av 

f.d. medlemmar i systemet Förningssupport.  

Ekonomiansvarig: Löpande arbete. 

Webmaster: - 

Evenemangssamordnare: - 



   

 

Näringslivssamordnare: - 

Marknadsföringssamordnare: Powerpoint till Årsmötet, haft Årsmöte, gjort klart 

överlämningen samt haft ”take-over” med Vision på Instagram.  

Utbildningssamordnare: - 

Idrottssamordnare: Haft utskottsmöte där Dynamicusloppet diskuterats.  

PVD: - 

Valberedningen: Förberett allting inför Årsmötet. 

§ 6 Studiecirklar 

Ordförande påminner samtliga om att sista dagen för att signera studiecirklar är 31a Maj. Det 

är viktigt då detta genererar bidrag till föreningen. 

 

§ 7 Vakant post P-riks  

Posten administratör hos P-riks är vakant och ordförande frågar om någon i styrelsen är 

intresserad av att söka. Styrelsen diskuterar även hur detta kan marknadsföras i föreningen om 

någon av medlemmarna vill söka posten.  

§ 8 Styrelseposter hos Alumnicus 

Ordförande för Alumnicus sätter ihop en ny styrelse för Alumnicus med både 

yrkesverksamma och studenter. Sophia anmäler intresse både för posten samt att höra i 

klassen ifall fler är intresserade. 

§ 9 Studentrepresentanter SAMSEK 

Sophie informerar om SAMSEK och studentrepresentanter. Styrelsen beslutar att välja Oscar 

Åberg Dahlberg och Josefine Kärrman till nya studentrepresentanter för SAMSEK. 

§ 10 Styrelseansvar under sommaren  

Styrelsen diskuterar kring hur styrelseansvaret ska ske praktiskt över sommaren med t.ex. 

post. Rebecca kommer att fixa ett schema för detta. 

§ 11 Ansvariga för höstens insparksevent  

Emil och Alexandra från styrelsen anmäler sig som ansvariga för att planera styrelsens event 

under insparken HT20. Tema och upplägg för höstens inspark presenteras sedan för styrelse 

och adjungerade av Andreas Lindoff och Josefine Kärrman.  

§ 12 Ofördelade medel 

Nike och marknadsföringsutskottet har planerat att skapa en produkt för styrelsens 

medlemmar för att ”ge tillbaka” till medlemmarna och söker således pengar från ofördelade 

medel till detta. Styrelsen för diskussion och beslutar sedan att bevilja denna förfrågan om 

pengar från ofördelade medel. 



   

 

§ 13 Övriga frågor 

Flytt av föreningslokal 

Sophia informerar samtliga om vad som hänt med den eventuella flytten av kontor och 

mötesrum. Rebecca, Josefine och Oscar kommer tillsammans ta denna kontakt vidare med 

institutionen och försöka få till en visning av ny eventuell lokal.  

Kick-out med utskotten 

Styrelsen diskuterar huruvida samordnare kan ha kick-out med sina utskott i rådande 

situation. Då det inte finns några restriktioner för så små sällskap som samlas tycker samtliga 

att det är okej.  

§ 14 Sekreterarens punkt  

Sekreteraren har inget att tillägga. 

§ 15 Återkoppling på̊ mötet 

Alla avgående styrelseledamöter tackar för sin tid i styrelsen och lyckönskar ”nya” styrelsen.  

§ 16 Mötets avslutande  

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17:46. 

 

 

_________________________    _________________________  

Ordförande Rebecca Ingman  Sekreterare Johanna Ek  

 

 

_________________________   
Justeringsperson Josefine Kärrman 

 

 

 

 

 

 

 


