
 
 
 

Styrelsemöte 
Rum: Wallenberg 

2009-01-09 klockan: 8.00-9.00 

Närvarande: Anna Nyberg, Sara Pettersson, Jessica Andersson, Veronica Einestedt, 
Stina Björk, Carolina Nilsson, Erik Zetterström, Sofie Almqvist Gärtner, Sara Järling, 
Malin Dahlqvist. 
 

1) Mötets öppnade   Mötet öppnades av Anna 
 

2) Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes 
 

3) Val av justerare   Erik valdes till justerare. 
 

4) Inlägg av övriga frågor  2 övriga frågor. 
 

5) Fastställande av arbetsordning Arbetsordningen fastställdes 
 

6) Minuten 
NLU,    Jenny och Stina ska ha en till 
    överlämning. Stina läser på och 
förbereder sig för att skriva en verksamhetsplan. 

SU,     Carolina väntar fortfarande på 
    överlämning, har endast fått några 
dokument från Anna. 
UU,     Har haft överlämning med Per, har 
    även börjat funderat på 
verksamhetsplanenen.  
Sekreterare,    Ska träffa Sara idag för den sista 
    överlämningen 
Kassör,     Ska sätta budgeten idag  
      tillsammans med Jessica och Sara, 
budgeten ska skickas till gamla styrelsen senast söndag eftermiddag.  Veronica 
har sista överlämningen med Malin idag. 
Vice,     Även Sara har sista överlämningen 
    idag. 
Ordförande,    Har börjat skriva dagordningen 
    inför kommande möten. Väntar 
fortfarande på scheman för att kunna boka upp möten.  
 



7) Justering av föregående mötesprotokoll  
och uppföljning av beslut.   Protokoll angående firmateckning 
    justerades 
 

8) Ekonomi     Pg. 113 315,25 
     Sparkontot 100 000  
      Kassa 7260  
 

 
9) Nyckelöverlämning   Malin, Sofie och Sara lämnade  

    tillbaka sina nycklar. Veronica, 
Anna och Jessica kvitterade ut nycklar.  
 

10) Revisor till årsmötet  Malin har tackat ja till att vara 
    revisor. Vi har diskuterat om vi 
kanske skulle ha någon utomstående som revisor, Sara som har varit revisor 
tidigare år tror vi inte vi vill vara för tredje året. Vi ska kolla upp om vi känner 
någon vi kan tänka oss vara revisor åt oss.  

 
11)  Tryckning av styrelsetröjor.   Vi ska helst bestämma oss idag  

    angående t-shirt, vi har fått ett 
prisförslag från tryckeriet. Dock måste vi vänta med att bestämma exakt hur 
tröjorna ska se ut, efter att vi har gjort budgeten i dag. Vi diskuterar 
utformningen av t-shirten, och hur mycket pengar vi ska lägga på t-shirten. 
Majoritet tyckte att vi skulle välja t-shirt eftersom det är ett billigare alternativ 
. 

 
12) Övriga frågor   Erik vill lyfta en fråga angående  

    hemsidan om en professionell byrå 
skulle fixa det åt oss, eftersom vi vill satsa på hemsidan i år. Han fick ett 
prisförslag på 10 000 kr plus moms, samt att Gustav hade möjlighet att få 
utbildning. Han vill belysa frågan så att alla har en chans att fundera på 
huruvida vi anser det vara värt pengarna. Olika konsekvenser och fördelar 
diskuteras. Vi fortsätter diskussionen på måndagens mötet. Sofie tror inte att 
den ”gamla” styrelsen behövde vara med två timmar på måndag. Främst 
kommer vinstpengarna att diskuterats.  

13) Mötets avslutande  Mötet avslutades 
 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

Ordförande     Sekreterare  

Anna Nyberg    Jessica Andersson 

 

 

   

Justerare  

Erik Zetterström 

 

 


