
 
 
 

Styrelsemöte 
Rum: Wallenberg 
2009-10-28 kl. 8-10 

 

Närvarande: Anna Nyberg, Jessica Andersson, Maria Gunarsson, Oscar Lätth, 

Stina Björk, Veronica Einestedt, Erik Zetterström, Kim Ericson, Gustav Brandt, 

Carolina Nilsson. 
 

1) Mötets öppnade   Anna öppnar mötet 
 

2) Godkännande av dagordningen  Dagordningen godkändes 
 

3) Val av justerare   Veronica valdes till justerare 
 

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

NLU,     Bordlägger 
SU,     Bordlägger 
UU,    Bordlägger 

Webbmaster   Bordlägger 

Sekreterare,   Bordlägger 

Kassör,    Bordlägger 

Vice,     Bordlägger 

Ordförande,    Bordlägger 

 
7) Justering av föregående mötesprotokoll Bordlägger 

 och uppföljning av beslut 
 

8) Ekonomi     Kassa: 4916 
    Pg: 88229,25 
    Spar 100 000  
    Pils. 38 930  
 
9) Hemsidan   Bordlägger 
 
10) P-riks riksmöte i Stockholm 23-24/10 Kim och Oscar är här och berättar 

    om mötet i Stockholm. Det var ett 



intressant möte med mycket intressanta diskussioner. De går igenom vilka olika 

punkter som togs upp på mötet. Vi väljer in Oscar Lätth som ny representant för 

P-riks. 
 
11) Valberedningen presenterar sitt  Nästan alla poster är tillsatta det 
förslag till nästa års styrelse  är endast webbmasterposten som 

inte är fastställd ännu. Jessica kommer att skicka ut valberedningens förslag på den 

nya styrelsen till medlemmarna i kväll.  

 
12) Äskande till tackfest för nolle-p  Vi går igenom och diskuterar det 

    äskande som vi har fått in från årets 

nollor. Vi ger avslag på deras äskande i sin helhet, men beslutar att bidra med 

2000 kr. Veronica ansvarar för att ge feedback på deras äskande och förklarar hur 

vi har tänkt med bidraget.  
 
13) Medlemsenkäten   Bordlägger 
 
14) Inför höstmötet   Anna hade möte med Elias igår 

    för att gå igenom mötet. Vi ska 

prata i klasserna och uppmana medlemmarna att komma på mötet. Vi går igenom 

olika praktiska uppdelningar inför mötet.  

 
15)Övriga frågor   Alumni har lagt en föreläsning i 

    november, där de vill bjuda på fika. 

Alumni undrar om de har möjlighet att äska ur rabattfonden. Vi ska be dem göra en 

budget, för att se hur mycket pengar de behöver utöver deras budgeterade pengar.  
 
16)Mötets avslutande   Mötet avslutades 

 

 

       

Anna Nyberg   Jessica Andersson 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

   

Veronica Einestedt 

Justerare  

 

 

Styrelsen beslutar att välja in Oscar Lätth som ny representant för P-riks. 

Styrelsen beslutar att bidra med 2000 kr till tackfesten som arrangeras av årets nollor.  


