Styrelsemöte 8/19

Plats: Kåren

Närvarande:

Datum: 25.4.2019

Protokoll

Klockslag: 16:30

Ordförande

Esther Djupsund

Vice ordförande

Jonas Fellman

Sekreterare

Emma Blomqvist

Skattmästare

Pia Sundqvist

Värdinna

Elin Williams

Sportchef

Scott Rosenqvist

PR-chef

Elizabeth Packalén

1. Öppnande av mötet kl. 16. 35
2. Val av mötesordförande
Beslutsförslag:

Esther föreslås som mötesordförande.

1

Beslut:

Enligt beslutsförslag.

3.

Val av mötessekreterare

Beslutsförslag:

Pia 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. Meddelanden
Allmänna meddelanden
Meddelanden som inte har att göra med ett av föreningens organ som innehar en egen punkt på föredragningslistan tas upp här.
Beslutsförslag:

Meddelandena antecknas till kännedom.
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Meddelanden:

Inga aktuella meddelanden.

6.1 Post
På den här punkten meddelas om post som kommit till föreningen.
Beslutsförslag:

Styrelsen noterar den post som inkommit.
Post:

Ingen inkommen post.

6.2 Ekonomiuppföljning
På den här punkten ges en översikt av det ekonomiska läget just nu.
Beslutsförslag:

Meddelandena antecknas till kännedom.
Meddelanden:

Det ekonomiska läget ser stabil ut.

7. Inbjudningar
Genomgång av de inbjudningar som styrelsen fått. Genomgång av inbjudningar inkomna per epost och post
tas upp.
Inbjudningar:

Vårgala i Oslo med Det Norske Studentersamfund 16 maj. Sista anmälningsdag 25 april.
Björnjakten med Östra Finlands Nation
Teologernas vårfest 10.5
Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar om deltagande.
Beslut:

Jonas meddelar intresse för Björnjakten och ingen kan delta i Vårgala eller teologernas vårfest men hälsningar
kommer att skickas.
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8. Kårkalender
Skicka in datum och namn för evenemang för hösten 2019, senast 26.4 nu på fredag
Beslutsförslag:

Styrelsen går igenom vilka evenemang och datum som vi vet om redan nu.
Beslut:

Styrelsen beslutar att skicka in datum för gulisintagning och gulismiddagen.

9. Back 2 school med Nyländska nationen
Nyländska nationen har frågat om Studentlaget vill ordna back2school med dom och dom andra nationerna
5.9
Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar om deltagande
Beslut:

Vi kontaktar Nyländska nationen och ska diskutera saken

10. Gulisintagning 20.9
Bör tas beslut om studentlagets gulisintagning för hösten så att Esther kan boka MK för middagen efter intagningen.
Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar om datum, förslagsvis 20.9 för MK är ledigt då.
Beslut:

Styrelsen beslutar att ha gulisintagningen den 27.9.

11. Schools out med nationerna 9.5
Den 9.5 ordnas schools out med alla nationerna på skärgårdbaren. Varje nation bör ha åtminstone 2 personer
som kan jobba 1 timme i biljettförsäljningen under kvällen.
Beslutsförslag:

Styrelsen beslutar om vilka 2 eller flera som kan jobba.
Beslut:

Styrelsen beslutar att Esther och Jonas kommer jobba.
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12. Nästa möte
Beslutsförslag:

6.5

Beslut:

Enligt beslutsförslag.

13. Övriga ärenden
- Faktura på 70€ för brytande av ordningsregler på frukostevenemanget samt 30€ städavgift.
- Fanbärare till wappen.
- Jonas, Scott och Anton Karlström kommer vara fanbärare till wappen

14. Mötets avslutande kl. 16.56
Mötets ordförande:

Mötets sekreterare:

____________________________

_________________________________

Esther Djupsund

Pia Sundqvist
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