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Närvarande
Maja Rudin
Hampus Håkansson
Josefine Wiberg Malmström
Robert Spjern
Hanna Johansson
Tyra Nilsson
Lisa Ljungberg
Agnes Aldenberg
Melina Rosendahl
Vilma Öström
Oskar Lörström
Elin Stenmark
Lisa Helander

Frånvarande
Felix Hessel
Edvin Stridh
Emelie Farazi
Ipek Fekre
Louise Missirliu

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Formalia
a) Val av mötesfunktionärer

Styrelsen beslutar att
● Välja Maja Rudin till mötesordförande
● Välja Josefine Wiberg Malmström till mötessekreterare
● Välja Hanna Johansson till justerare

b) Godkännande av kallelsen
Kallelsen kom 14/10, 5 dagar innan mötet.

Styrelsen beslutar att
● Godkänna kallelsen

c) Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutar att

● Godkänna dagordningen



3. Ordförande har ordet
a) Lägesrapport
b) Orbi

Ordförande fick tag på Orbi och nu haft möte. Om något utskott vill ha möte med Orbi så går
det att fixa.

c) Rösta om fotograf
Rösta om Stina Meyerson som fotograf för styrelsen.
Alla med rösträtt röstade JA till att Stina Meyerson blir fotograf för föreningen.

4. Vice ordförande har ordet
a) Lägesrapport

Kan kåren vara med på ett hörn på något evenemang i höst? Möjligtvis vara med på SSR
evenemanget med utbildning. Hanna kollar med SSR.

5. Ekonomi
a) Lägesrapport

Intäkterna för invigningen börjar nu användas för kostnader som kommit in. Det har gått bra
jämfört med tidigare uppskattade siffror. Notera till nästa termins generaler: kostnaderna blir
högre för invigningen, men det blir även intäkterna.

6. PR
a) Lägesrapport

Just nu går allting smidigt, och fortsätt lägg in grejer i kalendern så PR kan ha koll på
framtida evenemang och vad som ska upp.

7. Näringsliv
a) Lägesrapport

Sätter just nu ihop en projektgrupp till arbetsmarknadsdagen och fick nyss tillgång till
samshoppen.
SSR evenemang i november.

8. Utbildningsutskottet
a) Lägesrapport

Planerar på eventuellt EU-panelsamtal.
b) Mentorskap

SAMSEK ska ta upp fikabidraget nästa möte de har.

9. Aktivitetsutskottet
a) Lägesrapport

Frågor och funderingar kring när de ska publicera evenemanget och anmälning för slabben.
Evenemanget kan läggas ut idag, vänta med anmälan och betalning.

10. Idrott
a) Lägesrapport



Första träningen var superroligt och många kom! Innebandymatch imorgon (20/10) mot PA.

11. Generaler
a) Lägesrapport

Överlämningen är gjord av Stina och Jakob. Planeringen är igång och börjar få koll på läget.

12. Nästa möte
a) Vi avvaktar och ordförande skickar ut ett datum efter att ha kollat kring tentor.

13. Övriga frågor
a) Ordförande ska kolla på Orbi om att göra en betalning för endast medlemskap.
b) Önskan från PR; när vi fixat medlemsbetalning i Orbi, stå på eko och marknadsföra

oss + ha samshoppen med där.

14. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Josefine Wiberg Malmström

Justerat av: Hanna Johansson


