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Protokoll 2021:07
Plats

Tid

Z oom

Klockíui O^O O-09^48

N ärvarande:
B e sluta nd e le d a m O ter
V endela Lindholm

Ordföra nd e

Kristin a Martens

Vice ordförande

Maja K onforta
E rik Lundin

S ekreterare

D aniella E kstt O m

Pr- och informationsansvarig

Aiwin N a d eri

Ordföra nd e ttivselutskottet

N ellie B ernstrO m
H ugo H ärmark

Ordföra nd e Jämlikhetsutskottet
Ordförande nän^erksutskottet

D aniel W erner

Ordföra nd e utbildningsutskottet

E konomiansvarig

O vrig a (om n ärv ara nd e)
E rik Lundin

Sttidentrepresentant ledningsgruppen, Sttidentrepresentant
Institutionss^rels e n, R epresentant för balkommitén

D aniella E kström

Ställföreträdande sekreterare

^ Afende:
1.

M O tets öppnande
Mötet öppnas kl.09:03.

2. Mötets beslutmässighet
M O tet är beslutsmässigt.

3. A djung ering ar
Inga närvarande behöver adjungeras.

4.

Utse ende av justeringsp erson er tillik a rösträknare
Stprelsen beslutar
att

utse E rik Lundin till justeringsperson jämte ordförande V endela Lindholm.
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5.

F astställande av d a gordning
D a goráiing e n fastställs med ändringen att punkt 4 - " Utse ende av Justeringspersoner tillika
rösträknare " laggs till.
D ärefter beslutar styrelsen
a tt

6.

godknn a dagordningen.

F astställande av föregå ende protokoll
Styrelsen beslutar
a tt

7.

protokollet 2021:06 förs till handlingarna.

Ordföra nd e inform erar
V endela inform erar om att LP har tillfaile att inttoducera sig för Tl;om a klockan 9:00 tisdag den
31/8. V endela frågar styrelsen vad vi ~1 ta upp. Arwm och Kicki anmäler sitt intresse för att
medverka, men vet ännu inte om de kan närvara.

Lördag den 28/8 har styrelsen kick-off Vendela uppmanar medlemmarna att läsa stadgarna inför
detta. Klockan 14:00 sätts som Jjreliminär tid för start.

8. Vice ordförande informerar
Kicki berättar att hon ska ta tag i att skaffa access för LU-kort. Daniella tillägger att vi sedan tidigare
har en deal om att fyra personer i styrelsen får access. Kicki säger att hon ska undersöka detta.
Sty'relsen diskuterar vem
behov av det.
N111

styrelsen som ska ha access, eftersom det är fl era personer som har ett

B ernstrom ans Hier till mötet fe l.09:13

9

Psykologförbund ets stud e ntföre ning i Lund inform erar
Ingen representant närvarar på m O tet.

10. Studentrepresentant i le dningsgrupp e n inform erar
E rili berättar att alla termin er ska 'välja en terminrådsreprese ntant innan slutet av nästa vecka. E rik
ska göra ett inlägg om detta i pro^a mm ets F acebookgrupp inom den kommande veckan.

11. Studentrepresentant i institutionsstyrels e n inform erar
E rik har inget att rapportera.
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12. E konomia nsv arig inform erar
E rik uppmanar utskottsordforanden att skriva en handlingsplan på hur man tänker spendera sin
budget under terminen. E rik förklarar att vi har ett överskott som vi behöver spendera, och att
"

'

kan planera aktiviteter uta nför budgeten för terminen. S amtliga i styrelsen bör

även fo ndera över vad vi som styrelse ska lägga pengar p , merchandise, balkommitén och
sångbokssittfongen tas upp som ett förslag. E rik tar upp att det skulle vara en bra idé att lägga pengar
på underhållning till balen, istället för att subventionera för gästerna.
E rik rapporterar att vi kommer få våra pengar frän S E S U S.

13. B alkommité n inform erar
Styrelsen hade ett möte ig r där de kom fram till att skjuta fram balen till v ren p.g.a. R adande
re striktion er som förhindrar bl.a. mingel och dans.

14. R a pport &ån utskotte n
a. JämUkhetsutskottet
N ellie rapporterar att

inte Itommer kunna hallas innan oktober. G allande vad

som togs upp på fö regå ende styrelsemöte att kontakta andra la os ätcn för att fråga om de vik
medverka pa föreläsningen ber N ellie om hjaip med att kontakta dessa. N ellie och D aniel har forts att
dislmtera och planera bokcirklar.

b. N ä nterksutskottet
H ugo har inget att rapportera om, inga evenemang är planerade än. F okus Just nu är att rekrytera fl er
medlemmar.

C. Trivs elutskottet
Arwin har v arit i kontokt med faddrarna gällande välkomstbrevet och planerade a kririteter under
nollningen.
Arvdn planerar att köpa in volleyboll, brä nnboll och andra redskap som kan användas rid utskottets
evenemang. Vidare berättar Arwin att anknjtningens schema är väldigt glest och att han och V endela
har diskuterat att anordna n gon typ av evenemang, t.ex. picknick, grillfong eller parkhäng. Arwin
frågar styrelsen huruvida det ska vara en a ktiritet som marknadsförs till norischerna eller om
resterande termin er ocks

ska få närvara. Styrelsen kommer fram rill att det är en bra idé att öppna

upp evenemanget för samtliga termin er för termins O verskridande häng.
Vidare har Arwin börjat med att folga upp norischerna. Majoriteten av norisch er har ri ngts upp, men
vissa har ej svarat.
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\ " n eddcl;ir art faddrarna Sr i kontakt metl S aniliSllsvetarkSrtn «Sllantlií sla.^L.r fjii,

s a m\' ttr, soni planeras att bl¡ av.

d- Utbildningsutskottet
D a nitl nSrvarar ej f>cli ¡nj en har h(' rr nSgot frSn liononi.

e.

R edaktionen

D aniella ger en kort Intrfdukrion till vad hon sysslar nied och att man kan komma till henne frtr att fs
grafiskt material fi xat fi ll t.ex, evenemang. D aniella planerar art presentera de nya
sp relsemedlemmarna pa Inst.igram ocli kommer liöra av sig rill de nya medlemmarna kring dena.

I

\ idare kommer Iion Sven att samla in konra ktiippgifrer till samtliga medlemmar och ISgga in
information e n 1 sp-relsen F acebookgrupp, sS att konrakmppgifter till samtliga i s relsen fi nns
samlatle pS en plats.

15. D atum fö r nästa m O te och fi ka ansvar
^'Ssta m Ore planeras att hSllas vecka 38. D er kommer publiceras en omröstning 1 sp-relsens F acebook
angS ende xrilket damm m Oret ska IiSllas. N ellie Sr fika ansvarig.

15. O vrig a ärenden
Kicki frågar vilka som liaj- m O jligher an nSrvara fy siskt respekdve digitalt pS kick-offen.
meddelar att det kommer mer Info om Idck-offen de kommande dagarna.

'endela

16. M O t e ts a vslut a nd e
.\friret avslutas kl.09:48.
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D aniella F ksfr ")m

\'en lela I.inill

S ekreterare

( )nlfriranile‘
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Frik Lundin
Justerare
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