
 
 
 

Styrelsemöte 
Rum: S2 

2009-09-09 klockan: 15-17 

Närvarande: Anna Nyberg, Stina Björk, Carolina Nilsson, Veronica Einestedt, Mattias 

Wiséen, Erik Zetterström, Maria Carlstedt, Gustav 

Brandt, Jessica Andersson. 

1) Mötets öppnade   Mötet öppnades 
 

2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkändes  
3)  
4) Val av justerare   Erik valdes till justerare  

 

5) Inlägg av övriga frågor  Ingen övrig fråga  

 

6) Fastställande av arbetsordning  Dagordningen fastställdes  
 
7) Minuten 

NLU,     Stina har lite frågor från 

    arbetsgrupperna till Gustav 

angående hemsidan och mejlen som ska kollas upp.  
SU,     Sportgruppen kommer att fortsätta 

    skicka enskilda inbjudningar 

angående specialaktiviteterna. Angående måndags aktiviteten kommer 

informationen att ske via veckomejl. De har ingen bil till paddlingen, de undrar 

om de har möjlighet att eska ur rabbatfonden. Detta är ett beslut som måste tas 

ganska omgående då aktiviteten hålls nu på söndag. Vi har inte fått in något 

eskande och kan därför inte besluta i frågan. 
UU,    Ska arbeta med arbetsbeskrivningar 

och testamenten för alla arbetsgrupper och de själva. 

Webbmaster   Möte i morgon för alla  

    webbansvariga.  

Sekreterare,   Har haft kontakt med Daniel 

    Hjalmarsson angående pulspuben 

nästa vecka.  

Kassör,    Lägger in alla nya medlemmar och 

    även dubbelkollar alla de som är 

registrerade.  

Vice,     Bordlägger  

Ordförande,    Vi kommer att ha lunch med 

    valberedningen där aspiranter är 



välkomna. Arbetsbeskrivningen för oss i styrelsen ska vara klara senast den 21:e 

september och skickas till Anna.  

 
8) Justering av föregående mötesprotokoll Bordlägger  

 och uppföljning av beslut 
 

Ekonomi    Pg: 40377,25 
    Kassa: 7362  
    Spar: 100 000  
    Pils: 1127  
 
9) Hemsidan   Finns inget att tillägga.  
 
10) KogVet  sektionsrummet  Kogvet går igenom deras syn på 

    problemet och vilka åtgärder de har 

gjort. Att laga låset är inte aktuellt i dagsläget, då det har prövats. Vi ska 

undersöka med andra sektioner vart de har fått deras kodlås ifrån. Ska även kolla 

med låssmeden hur mycket det kostar att få en montör som Kogvet ansvarar att 

kolla upp. Anna och Jessica ska ha en fortsatt kontakt, senast tisdag den 15:e 

september ska det finnas en fastställd prisoffert att tillhanda.  
 
11) Utvärdera Stormötet   Bra uppslutning 9 arbetsgrupper 

    och ett väldigt givande möte. Alla 

utgår från sitt perspektiv och berättar hur de uppfattade mötet. 
 
12) Revisor till årsmöte   Vi har idag 2 alternativ av revisorer. 

    Förslagsvis kan 1 av revisorerna 

väljas till nästa år, Veronica ska kolla närmare om ena personen kan tänka sig att 

ställa upp till nästa år i stället. Styrelsen beslutar att godkänna Therese Rosén som 

revisor inför årsmötet.  
 
13) Studieliv och arbetsliv – enkäten Stina går igenom hur enkäten såg 

    ut förgående år Vi gör även en mer 

komplimenterande undersökning senare under hösten. Vi måste avgöra vilka 

frågor vi vill ska undersökas i enkäten om studieliv och arbetsliv  som Stina och 

Anna ansvarar för.  
 
14) Östgötaforum   Frågan är öppen om någon har ett 

    intresse av att gå dit. NLU har 

funderingar på att gå dit.  
 



15) P-riks Riksmöte 23-24 okt  Fått inbjudan till P-riks riksmöte, 

    Kim från p-riks är intresserad av att 

åka. UU tar över ansvaret över att undersöka ifall någon annan vill åka.   
 
16) Övriga frågor   Inga övriga frågor.  

 
17) Mötets avslutande   Mötet avslutades.  
 
 
 
       
Anna Nyberg   Jessica Andersson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
   
Erik Zetterström 
Justerare  
 

 

Styrelsen beslutar att godkänna Therese Rosén som revisor inför årsmötet. 

Styrelsen beslutar att Stina och Anna ansvarar för att skicka in frågor till enkäten för 

studieliv och arbetsliv. 
 


