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 Styrelsemöte 8/21 Protokoll 

 

 

Plats: via Zoom  Datum: 18.10.2021 Klockslag: 20:30 

 

 

 

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. 20.33 

 

2. Val av mötesordförande 

Beslutsförslag: 

Ebba föreslås som mötesordförande. 

Beslut: 

Enligt beslutsförslag. 
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3.  Val av mötessekreterare 

Beslutsförslag: 

Måns föreslås som mötessekreterare. 

Beslut: 

Jenny föreslås som tillfällig mötessekreterare fram tills Måns ansluter sig till mötet. 

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 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar informationen som ska skickas ut till alla abisar och alla resedetaljer, samt boende.  

Beslut: 

Jenny skapar anmälan anmälan och sköter resedetaljer. Boende kan vid behov ordnas av styelsemedlemmarna 

åt fåtal abiturienter. 

Måns anslöt till mötet 20.41. 
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7. Abi-frukost 12.11 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar vem som gör vad och var vi ska vara. 

Beslut: 

Lokalen oklart. Styrelsen hämtar abiturienterna från färjan och för dem till lokalen för frukost, efter frukosten 

hjälper styrelsen dem till UniYH-dagen. Värdinnan dukar upp frukost i lokalen.  

8. Abi-middag 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar var vi håller middagen och övriga detaljer. 

Beslut: 

Lokal oklart. Deltagare hälften studerande/hälften abi. Jonte bestäms som en av sångledarna. 

9. Inbjudningar 

Beslutsförslag: 

Inbjudan till Öffens årsfestsitz har kommit. Styrelsen diskuterar om deltagande. 

Beslut:  

Jenny deltar på Öffens årsfestsitz. 

10. Övriga ärenden 

Årsfestgåvor är införskaffade till Öffen, KK och NN. 

11. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Nästa möte hålls under på Zoom 21.10 kl. 19.00. 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

 

12. Mötets avslutande kl. 21.19 
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Ebba Molinder    Måns Mansén  

Ordförande      Sekreterare   

 

__________________________   ___________________________  


