
 
 
 

Styrelsemöte 
Rum: Luxor 

2009-08-31 klockan: 13-16 
Närvarande: Anna Nyberg Veronica Einestedt, Jessica Andersson, Stina Björk, 

Sara Pettersson, Carolina Nilsson, Gustav Brandt 
 

 

1) Mötets öppnade   Mötet öppnades av Anna 
 

2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkändes  
 

3) Val av justerare   Sara valdes till justerare  
  

4) Inlägg av övriga frågor  1 övrig frågor 
 
5) Fastställande av arbetsordning  Arbetsordningen fastställdes  
 
6) Minuten 

NLU,     Har bokat in alla möten inför 

    hösten, annars har det varit lugnt. 

Ska ha ett möte med mentorsprojektet och Danne och även Anna ska medverka.  
SU,     Ska träffa Hanna i morgon för att 

    planera hösten. Mötet denna vecka 

är inställt då de flesta arbetsgrupper har fullt upp. Sportgruppen har fått en ny tid 

på måndagar vid halv 7 då tiden ska delas med psykologerna.  
UU,    Bordlägger 

Webbmaster   Har varit lite småstrul med några 

    tekniska saker, men inget allvarligt. 

Ska få en lista från Veronica på vilka som är medlemmar, så att Gustav sedan kan 

ge inlogg till alla. 

Sekreterare,   Har haft lite kontakt med Anna. 

    angående låset. Ska försöka att få 

det klart inom denna vecka. Har för närvarande ingen information till 

veckomejlet skulle behöva lite hjälp.  

Kassör,    Har ganska mycket att göra just nu. 

    Ska försöka göra en 

sammanställning av halvårsrapporten så att vi ser hur vi ligger till ekonomiskt. 

Ska även ha ett möte med diplomeringen för att kolla över deras ekonomi och 

den förlorade spons.  



Vice,     Ska boka in lite möten och starta i 

gång snart. Ska utforma en mall för spons som ska vara till för de som tar över, så 

att det blir mer lättillgängligt.  

Ordförande,    Har arbetat lite med kalasplanering 

    samt höstplaneringen.  

 
7) Justering av föregående mötesprotokoll Bordlägger 

 och uppföljning av beslut 
 

Ekonomi      Kassa: 5503 

    PG: 45763,75 

    S: 100 000 

    PiLSkonto: 24709 
 
8) Hemsidan – genomgång av hela sidan, Gustav går igenom och förklarar  
 vad saknas, vad vill vi utveckla?  den nya hemsidan.  

 
9) Avsluta höstens planering  Vi fortsätter att arbeta med 

    höstplaneringen och tar vid där vi 

slutade på förra mötet.  
 
10) Val av ny valberedningsledamot På grund av olika omständigheter 

    måste en ny ledamot väljas in till 

valbredningen. Styrelsen beslutar att välja in Maria Gunarsson till valbredningen.  
 
11) Låset i sektionsrummet  Vi diskuterar låset, Jessica ska ta 

    kontakt med Anna igen. Fram till 

nästa mötet ska vi helst ha nått ett resultat.  
 
12) Ändra datum för Puls-pub i oktober.  På grund av att sista  

    anmälningsdagen för 

utomlandstudier faller sig efter pulspuben, har vi behov av flytta den andra 

pulspuben. Vi beslutar att flytta pulspuben till den 15:e oktober.   
 
13) Stormöte    Var och en går igenom vad vi vill 

    ska tas upp på nästkommande 

stormöte. Vi bestämmer att några av oss kommer att baka till mötet, Stina 

kommer att beställa kaffe till mötet. 
 
14) Sponsra med fika till Tutopia?  Vi beslutar att betala fika till tutopia 

    á 8 kr per person i 4 veckor t.o.m 

vecka 39. För att sedan utvärdera och se över de ekonomiska möjligheterna.   
 



15) Övriga frågor   Puls har fått inbjudan från draget, 

    vet inte riktigt hur laget ska tas ut 

då det fick många intresserade. Vi kommer att göra en anmälan som Veronica 

ansvarar för och sedan avvaktar vi med laguttagningen och ser om vi kommer att 

få någon plats först och främst.  
 

16) Mötets avslutande   Mötet avslutades.  
 

 

       

Anna Nyberg   Jessica Andersson 

Ordförande    Sekreterare  

 

 

   

Sara Pettersson 

Justerare  

 

Styrelsen beslutar att välja in Maria Gunarsson till valbredningen 
Styrelsen beslutar att flytta den andra pulspuben till den 15:e oktober 

Styrelsen beslutar att betala fika till tutopia á 8 kr per person i 4 veckor t.o.m vecka 

39. 


