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Närvarande
Louise Missirliu Hakelius
Agnes Reiman
Annie Johansson
Linn Wettersten
Johan Sundeman
Ylva Karlsson
Oskar Sjödahl
Tyko Majus
Jarl Jeding
Anna Olsson
Ajla Jakupovic
Linus Enderstad
Ira Östman
Erik Viktorsson

Frånvarande
Emma Carlén
Clara Hellquist
Wilma Eriksson
Martina Höög
Didi Daoud

1. Mötets öppnande
Ordförande Louise Missirliu Hakelius förklarar mötet öppnat.

2. Formalia
a) Val av mötesfunktionärer

Styrelsen beslutar att
- Välja Louise Missirliu Hakelius till mötesordförande
- Välja Annie Johansson till mötessekreterare
- Välja Erik Viktorsson till justerare

b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom på facebook.
Styrelsen beslutar att

- Godkänna kallelsen

c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att

- Godkänna dagordningen



3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport

Ordförande och näringsliv har haft ytterligare möten med SSR och nu är ett nytt kontrakt
färdigt. Detta kontrakt kommer dock framförallt påverka nästa styrelse eftersom kontrakten
följer läsårsvis.

Idag kommer det även bli omröstning. Föreningen har fått in sökande till samtliga vakanta
poster. Vi har 8 röstberättigade på plats, varav en suppleant

b) Idrottsansvarig
Kan styrelsen besluta om att välja Ossian Philip till ny idrottsansvarig? Samtliga
röstberättigade röstade för.

- Styrelsen beslutar härmed att välja in Ossian Philip till ny idrottsansvarig
c) Valberedningen

Kan styrelsen besluta om att välja in Maja Rudin till valberedningen? En majoritet av
röstberättigade röstade för.

- Styrelsen beslutar härmed att välja in Maja Rudin till valberedningen.
d) Mentorskapsansvarig för Samplanerarna

Kan styrelsen besluta om att välja Gustav Hassbring till mentorskapsansvarig för
samhällsplanerarna? Samtliga röstberättigade röstade för.

- Styrelsen beslutar härmed att välja Gustav Hassbring till mentorskapsansvarig för
samhällsplanerarna

4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport

Vice ordförande och utbildningsutskottet har fått svar från Ekonomikum och det ser ut som
att vi kommer få använda Lokstallarna till arbetsmarknadsmässan. Efter ledigheten kommer
det påbörjas att ta fram ett mer exakt datum. Mässan har nu också fått ett namn: Samarbete.

5. Ekonomi
a) Lägesrapport

Föreningen har fått ett bidrag från institutionen på 15 000 kr beviljat vilket är kul. Linn ska
kolla hur det ska fördelas men förhoppningsvis kan detta avlasta invigningen lite som haft en
väldigt tight budget.

6. Näringsliv
a) Lägesrapport

Föreningen har kommit överens med SSR om ett nytt avtal. Det nuvarande avtalet kommer
gälla fram till augusti. SSR har även sagt att de ska betala för samvetarpåsarna.

b) Frukost med Academic Work
Emma har gjort ett förslag på schema för frukosteventen nästa termin. Detta event kommer
ske mer eller mindre varje fredag mellan klockan 9-10. I arbetet ingår att bygga upp en
monter och att hämta fika på något café och att marknadsföra Academic Work på sociala
medier och på plats vid montern under tiden. Samtidigt kan detta eventuellt vara en chans för



föreningen att marknadsföra oss själva på campus. Styrelsen tycker det låter som en rolig sak
att delta på men det är viktigt att vi vet alla villkor.

7. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport

Det har återigen hållits en bokklubb. Tyvärr var det inte så bra uppslutning den här gången,
men förväntas tas upp igen nästa termin.

b) Mentorskap
Ej närvarande

8. PR
a) Lägesrapport

PR har hållit på med planering inför nästa termin. För att underlätta arbetet vill PR ha alla nya
avtal som förhandlats på senare tid. Vett och etikett videon till julgaquen och andra framtida
gasquer har också redigerats klart.

9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport

Det har sålts 20 släppbiljetter till julgasquen vilket var målet. Däremot har Göteborgs nation
återigen gjort prisjusteringar och höjt priset så att föreningen går något back. Detta är dock
ingen större fara då aktivitetsutskottet gått plus på andra aktiviteter.

b) Sånganförare
Erik hälsar att det ska bli kul med julgasque och ännu ett gig som sånganförare.

10. Idrott
a) Lägesrapport

Inom idrottsutskottet är det just nu inte mycket på gång. Nu när Ossian röstats in ska det ske
överlämning.

11. Generaler
a) Lägesrapport

Budgeten för invigningen ser ut att gå ihop och det finns nu ett kontrakt med Hedvig samt ett
med Loppispoppis. Alla berörda utskott som ska hålla i en aktivitet under invigningen
påminns också att kontakta generalerna snarast. Högtalaren och mikrofonen som föreningen
röstat om ska förhoppningvis också vara fixade till invigningens start vilket kommer
underlätta mycket.

12. Nästa möte
a) Tisdagen den 10 januari 2023. Då blir det även utbildning om sexuella trakasserier.

13. Övriga frågor
a) Inga övriga frågor

14. Mötets avslutande



Ordförande förklarar mötet avslutat.

Annie Johansson

Justerat av: Erik Viktorsson 10 jan 2023


