
 
 
 

Styrelsemöte 
Rum: IG17 

2009-08-24 klockan: 14-16 

Närvarande: Anna Nyberg, Jessica Andersson, Sara Pettersson, Erik 

Zetterström, Stina Björk, Gustav Brandt, Carolina 

Nilsson. 

 
1) Mötets öppnade   Anna öppnade mötet 

 
2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkändes  

 
3) Val av justerare   Carolina valdes till justerare 

 
4) Inlägg av övriga frågor  1 övrig fråga 

 
5) Fastställande av arbetsordning  Arbetsordningen fastställdes  
 
6) Minuten 

NLU,     Har lagt upp ett preliminärt 

    mötesschema och funderat över 

olika saker som ska tas upp. 
SU,     Bordlägger 
UU,    Har kollat upp schemat för hösten 

    för UU-möten. Har även arbetat 

mycket med hemsidan. Första tutopiaträffen är nu på torsdag.  

Webbmaster   Har varit mycket arbete med 

    hemsidan. Inga medlemmar har 

idag något inlogg till den nya hemsidan, så det måste göras. Har även skickat ut 

ett mejl till alla webbansvariga i arbetsgrupperna om förslag till förstamöte, för 

att gå igenom den nya hemsidan.  

Sekreterare,   Har haft mejlkontakt med Anna 

    från Kogvet angåendet låset 

inväntar fortfarande svar.  

Kassör,    Bordlägger 

Vice,     Har inte haft så mycket att göra på 

    sista tiden. Har haft ett möte med 

Anna angående vicerollen.  

Ordförande,    Har lagt en mötesplanering och för 

    övriga aktiviteter under hösten. Har 

varit i kontakt med juristgruppen, för att kunna få en revisor till höstmötet. Har 



även varit i kontakt med valberedningen som ska rekrytera en ny styrelse och 

hoppas på ett möte snart.  

 
7) Justering av föregående mötesprotokoll Bordlägger 

 och uppföljning av beslut 
 

8) Ekonomi     PG: 55 948,75 
    Spar: 100 000 
    Kassa: 5520,50 
    Pils: 24 709    
 
9) Hemsidan   Vi ska kolla på datum för att 

    styrelsen ska gå igenom hemsidan 

tillsammans.  
 
10) PLANERING och arbetsfördelning  Vi går igenom höstens planering  
av höstens aktiviteter och ”att göra” tillsammans och spikar datum och 

fastställer ansvarsfördelning.  

 
11) Övriga frågor   Vi diskuterar huruvida Puls är i 

    behov av en fotograf som kan 

medverka vid olika evenemang. Inget beslut i frågan har tagits.  
 

12) Mötets avslutande   Mötet avslutades. 
 

 

       

Anna Nyberg   Jessica Andersson 

Ordförande    Sekreterare  

 

 

 

   

Carolina Nilsson 

Justerare  


