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 Styrelsemöte 11/21 Protokoll 

 

 

Plats: SFK Datum: 17.11.2021 Klockslag: 19:00 

 

 

Närvarande: Ordförande Ebba Molinder 

 Vice ordförande Hugo Holmberg 

 Sekreterare Måns Mansén 

 Skattmästare Josef Smeds 

 Värdinna Jenny Ek 

 Sportchef Jonathan Eriksson 

 PR-chef Josephine Eriksson 

 

 

1. Öppnande av mötet kl. 19.06 

 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Hugo föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Jenny föreslås som mötessekreterare. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag 

 

4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 

För att mötet ska vara lagligt sammankallat måste kallelsen till mötet ha gått ut innan mötet. Mötet är beslutfört 

då åtminstone ordförande eller vice ordförande samt minst tre av de övriga styrelsemedlemmarna är 

närvarande. 

Beslutsförslag: 

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.  

Beslut:  

Enligt beslutsförslag 

 

5. Godkännande av föredragningslistan 

Ändringar till föredragningslistan görs senast vid den här punkten. Brådskande ärenden som kräver beslut kan 

läggas till här. 

Beslutsförslag: 

Föredragningslistan godkänns. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

6. Abi-resa uppföljning 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar hur evenemanget gick och hur den ekonomiska situationen ser ut efter evenemanget. 

Beslut: 

F:s service var bristfällig vilket ledde till att en medlem fick hjälpa till att servera. Evenemanget gick bra med 

tanke på att det var det första fysiska evenemanget som ordnats sedan coronan började, alla abisar kom till 
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båten, lite fler sånger till nästa gång. Längre och bättre planerad deadline till nästa gång. Längre och bättre 

planerad deadline till nästa gång. 

 

7. Höstmöte 

Beslutsförslag: 

Styrelsen fastställer datum och agenda. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar att höstmötet hålls 1.12. Kallelse skickas ut denna vecka. 

 

8. Utrymmen för föreningar i Geologicum 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar om de ska söka utrymmen.  

Beslut: 

Det finns intresse för utrymme i Geologicum, men frågan borde diskuteras med de andra nationerna om ett 
eventuellt gemensamt utrymme i Geologicum.  

 

9. Julfest 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar datum och program, samt lokal. 

Beslut: 

Styrelsen fastställer julfest 10.12 förslagsvis på MK, annars K. Värdinneskapet kommer behövas fördelas 
mellan styrelsens medlemmar eftersom värdinnan kommer att vara frånvarande på julfesten. 

 

10.  Anordnande av Calja-bastu 

Beslut: 

Calja-bastun anordnas med en budget på 150€. Jonathan sköter om allt. 
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11. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Nästa möte hålls 24.11 kl.18.30. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

12. Mötets avslutande kl. 19.45 

 

Hugo Holmberg    Jenny Ek 

Mötesordförande     Mötessekreterare   

 

__________________________   ___________________________  


