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 Styrelsemöte 9/21 Protokoll 

 

 

Plats: Trädgårdsgatan  Datum: 28.10.2021 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. 19.23 

 

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: 

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. Detaljerna gällande abiturientresa 

Beslut: 

Jenny ansvarar över inhandling av matvaror, vid behov kommer resterande i styrelsen att hjälpa till. Josef och 

Hugo åker till hamnen och möter upp abiturienterna kl. 07:45. Resterande åker och ställer i ordning 3 frukosten 

kl. 07:30. 
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7. Höstmöte 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar datum och agenda 

Beslut: 

1.12 kallar vi till höstmöte, och Ebba bokar ett utrymme i ASA. Under mötet skulle stadgarna behöva 
uppdateras. Samt val av ny styrelse. Diskutera möjligheterna att tillsätta en ny sångbokskommitté. 

 

8. Biljetter till Glöggrundan 2021 

Beslutsförslag: 

Styrelsen diskuterar hur biljetterna ska säljas till medlemmarna. 

Beslut: 

Blankett kommer publiceras inom kort, förmodligen i början av inkommande vecka.  

 

9. Nästa möte 

Beslutsförslag: 

Nästa möte hålls under på Zoom 4.11 kl. 19.00 

Beslut:  

Enligt beslutsförslag.  

 

10. Övriga ärenden 

Inför nästa gulnäbbsakademi bör man överväga möjligheten att sätta ihop ett gulispaket.  

Införskaffande av nytt kassaskrin då ett av våra är sönder. 

11. Mötets avslutande kl. 20.42 

 

Ebba Molinder    Måns Mansén  

Ordförande      Sekreterare   

 

__________________________   ___________________________  


