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T idP la ts

Zoom K lockíuiO^O O-09^48

Närvarande:
Beslutande ledamO ter

Vende la Lindholm

Kristina Martens

Ma ja Konforta
Erik Lundin

Danie lla EksttOm

A iwinNaderi

Ne llie BernstrOm

Hugo Härmark
Danie l Werner

Ordförande

V ice ordförande

Sekre terare

Ekonomiansvarig

Pr- och informa tionsansvarig
Ordförande ttivse lutskotte t

Ordförande Jämlikhe tsutskotte t
Ordförande nän^erksutskotte t

Ordförande utbildningsutskotte t

Ovriga (om närvarande)
Erik Lundin S ttidentrepresentant ledningsgruppen, S ttidentrepresentant

Institutionss^re lsen, Representant för ba lkommitén
S tä llföre trädande sekre terareDanie lla Ekström

^ A fende:

1. MO te ts öppnande
Möte t öppnas kl.09:03.

2. Möte ts beslutmässighe t

MO te t är beslutsmässigt.

3. Adjungeringar

Inga närvarande behöver adjungeras.

4. U tseende av justeringspersoner tillika rösträknare
S tpre lsen beslutar

utse Erik Lundin till justeringsperson jämte ordförande Vende la Lindholm.a tt
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5. F aststä llande av dagordning
Dagorá iingen faststä lls med ändringen a tt punkt 4  - "U tseende av Justeringspersoner tillika
rösträknare " laggs till.

Däre fter beslutar styre lsen

godknna dagordningen.a tt

6. F aststä llande av föregående protokoll
S tyre lsen beslutar

protokolle t 2021:06 förs till handlingarna .a tt

7. Ordförande informerar

Vende la informerar om a tt LP har tillfa ile a tt inttoducera sig för T l;oma klockan 9:00 tisdag den

31/8. Vende la frågar styre lsen 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 �  styre lsen som ska ha access, e ftersom de t är flera personer som har e tt
behov av de t.

N111 � �  Bernstrom ans�H ier till möte t fe l.09:13

9 �  Psykologförbunde ts studentförening i Lund informerar
Ingen representant närvarar på mO te t.

10. S tudentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Erili berä ttar a tt a lla terminer ska 'vä lja en terminrådsreprese ntant innan slute t av nästa vecka . Erik

ska göra e tt inlägg om de tta i pro^amme ts F acebookgrupp inom den kommande veckan.

11. S tudentrepresentant i institutionsstyre lsen informerar
Erik har inge t a tt rapportera .
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12. Ekonomiansvarig informerar
Erik uppmanar utskottsordforanden a tt skriva en handlingsplan på hur man tänker spendera sin

budge t under terminen. Erik förklarar a tt vi har e tt överskott som vi behöver spendera , och a tt

� " ' kan planera aktivite ter utanför budge ten för terminen. Samtliga i styre lsen bör

även fondera över vad vi som styre lse ska lägga pengar p � , merchandise , ba lkommitén och

sångbokssittfongen tas upp som e tt förslag. Erik tar upp a tt de t skulle vara en bra idé a tt lägga pengar

på underhå llning till ba len, istä lle t för a tt subventionera för gästerna .

Erik rapporterar a tt vi kommer få våra pengar frän S E SUS .

13. Ba lkommitén informerar

S tyre lsen hade e tt möte ig � r där de kom fram till a tt skjuta fram ba len till v � ren p.g.a . Radande

restriktioner som förhindrar bl.a . minge l och dans.

14. Rapport &ån utskotten

JämUkhe tsutskotte t
Ne llie rapporterar a tt �  inte Itommer kunna ha llas innan oktober. G a llande vad

som togs upp på föregående styre lsemöte a tt kontakta andra laosä tcn för a tt fråga om de vik

medverka pa före läsningen ber Ne llie om hja ip med a tt kontakta dessa . Ne llie och Danie l har fortsa tt

dislmtera och planera bokcirklar.

a .

b. Nänterksutskotte t

Hugo har inge t a tt rapportera om, inga evenemang är planerade än. Fokus Just nu är a tt rekrytera fler
medlemmar.

C . Trivse lutskotte t

Arwin har varit i kontokt med faddrarna gä llande vä lkomstbreve t och planerade akririte ter under

nollningen.

Arvdn planerar a tt köpa in volleyboll, brännboll och andra redskap som kan användas rid utskotte ts

evenemang. V idare berä ttar Arwin a tt anknjtningens schema är vä ldigt glest och a tt han och Vende la

har diskutera t a tt anordna n � gon typ av evenemang, t.ex. picknick, grillfong e ller parkhäng. Arwin

frågar styre lsen huruvida de t ska vara en aktirite t som marknadsförs till norischerna e ller om

resterande terminer ocks �  ska få närvara . S tyre lsen kommer fram rill a tt de t är en bra idé a tt öppna

upp evenemange t för samtliga terminer för terminsOverskridande häng.

V idare har Arwin börja t med a tt folga upp norischerna . Ma jorite ten av norischer har ringts upp, men

vissa har e j svara t.
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'\  �� � \ " n � eddcl;ir art faddrarna Sr i kontakt me tl SaniliS llsve tarkSrtn «S llantlií sla .^L.r fjii,
sam\' � ttr, soni planeras a tt bl¡

d- U tbildningsutskotte t
Danitl nSrvarar e j f>cli ¡nj � en har h(' � rr nSgot frSn liononi.

av.

e . Redaktionen

Danie lla ger en kort Intrfdukrion till vad hon sysslar nied och a tt man kan komma till henne frtr a tt fs

gra fiskt ma teria l fi xa t fi ll t.ex, evenemang. Danie lla planerar art presentera de nya

sp re lsemedlemmarna pa Inst.igram ocli kommer liöra av sig rill de nya medlemmarna kring dena .

\ idare kommer Iion Sven a tt samla in konraktiippgifrer till samtliga medlemmar och ISgga in

informa tionen 1 sp-re lsen F acebookgrupp, sS a tt konrakmppgifter till samtliga i s � re lsen fi nns

samla tle pS en pla ts.

I

15. Da tum för nästa mO te och fikaansvar

^'Ssta mOre planeras a tt hS llas vecka 38. Der kommer publiceras en omröstning 1 sp-re lsens F acebook
angSende xrilke t damm mOre t ska IiS llas. Ne llie Sr fikaansvarig.

15. Ovriga ärenden
K icki frågar vilka som lia j- mO jligher an nSrvara fy siskt respekdve digita lt pS kick-offen. � 'ende la
medde lar a tt de t kommer mer Info om Idck-offen de kommande dagarna .

16. MO te ts avslutande

.\frire t avslutas kl.09:48.
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Danie lla Fksfr � ")m

Sekre terare
\'en � le la I.inill � � >lm
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Frik Lundin

Justerare
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