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1 § Mötet öppnas
2 § Närvarande styrelsemedlemmar
Hilde Brümmer: Ordförande
Vilma Brandt: Vice Ordförande
Elin Engsfelt: Sekreterare
Hannah Skog: Kommunikationssamordnare
Isabella Rotzius: Kommunikationssamordnare
Fiona McVie: Ekonomiansvarig
Ida Thyberg: Social Samordnare
Simon Hansson Wennersten: Karriärssamordnare
Adrian Magnusson: Ledamot
3 § Frånvarande styrelsemedlemmar
4 § Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande: Hilde Brümmer
Sekreterare: Elin Engsfelt
5 § Val av justerare tillika rösträknare
Vilma Brandt
6 § Godkännande av dagordningen
7 § Information från styrelsemedlemmar
Ordförande och Vice ordförande
-

Utbildningsutskottet och motion till föreningsmötet
Utbildningsutskottet, tillsammans med programsamordnare Maria Löfgren
Martinsson, önskar att utskottet ska expanderas till tre sittande poster. Önskan om att
bli fler inom utskottet grundar sig i att de vill kunna lägga mer tid och energi på
vidareutvecklingen av programmet. En motion om att utskottet ska bli tre har därmed

lämnats in till Ordförande för att genomgå en omröstning under föreningsmötet den
14:e oktober En fördel med att vara tre är att de vid val av SI-mentorer kommer kunna
fungera som Valberedningen, dvs. med en vågmästarroll.
-

Rösta om förslag från P-riks
Vi har fått mail från P-riks rörande två nya förslag som behöver röstas igenom av två
tredjedelar av alla P-riks medlemsföreningar. Vi godkänner båda förslagen!

-

Överlämningar
Det är dags att förbereda sig inför sin överlämning. Se till att uppdatera doktrinen!

Ekonomiansvarig
-

Ändring i bokföring
Fiona har kontaktat Per Arvidson angående en diff som legat kvar sedan 2014. Denna
summa visade sig vara 2014 års Årets resultat som hade blivit felaktigt bokfört. Detta
har nu löst sig då Per gick igenom vår bokföring, vilket har lett till att diffen är borta
och ett nytt konto, fritt kapital, har börjat användas. Kapitalet bokas numera under
fritt kapital istället för bundet kapital.

-

Investera i fonder
Fiona har kontaktat Nordea och fått reda på att om vi vill veta mer om fördelar,
nackdelar osv. med fondsparande, så behöver vi boka in ett möte med en av deras
rådgivare.

-

Ny revisor
Ny revisor ska tillsättas för varje år och detta väljs in på årsmötet, enligt stadgarna.

Social samordnare
-

Balen 2020-12-05
Det blir av och balen kommer hållas i Aten-salen i AF-borgen Mycket kommer vara
som vanligt, men inget eftersläpp kommer äga rum.

Kommunikationssamordnare
-

Insta story
Som förening vill vi bli mer aktiva på vår Instagram, dvs. publicera bilder, göra
stories osv. Kommunikationssamordnare kommer uppmana samtliga utskott, genom
Slack, att publicera fler inlägg och göra stories. Kommunikationsplanen kommer
också uppdateras med de nya direktiven.

8 § Punkter att diskutera
P-riks utvecklingsdagar till helgen
Vilma och Ida åker till Stockholm för utvecklingsdagarna helgen 9-11 oktober. Tema: Att
skapa engagemang. De kommer att presentera PiL genom att hålla ett kort föredrag.
Utvärdering av poster under året + inför valperiod
Att utvärdera samtliga poster inom styrelsen och utskotten bör bli en rutin. Samordnare
behöver utvärdera de utskott de ansvarar och utskotten måste få möjligheten att kunna
utvärdera samordnare. Även utskottet Valberedningen kan behöva utvärderas under årets
gång, för att styrelsen ska veta att det kontinuerliga arbetet rullar på.
Inför valperioden blir utvärdering av poster extra viktigt, då Valberedningens syfte är att
rekrytera in nya medlemmar till föreningen. För att veta vilken person som kommer passa på
vilken post, behöver Valberedningen ha vetskap om vad de kvarsittande posterna söker hos
de nya. Exempelvis kan intervjuer/möten behöva hållas med samordnare samt de kvarsittande
i vardera utskott. Samtliga sittande behöver dessutom se över sin doktrin regelbundet under
året för att kunna arbeta mer kontinuerligt. Den behöver även uppdateras vid behov.
9 § Övriga frågor
Marknadsföring på instagram, hemsidan och facebooksidan, priser och villkor.
Företag och samarbetspartners har börjat visa intresse för vår instagram. Hur står vi i frågan
gällande marknadsföring och annonsering på vårt instagramkonto och vad ska i så fall ett
inlägg/story kosta? Just nu tar vi 600 kr för ett inlägg på Facebook samt hemsidan.
Beslut: Annonsering och marknadsföring kan få ske på vårt instagramkonto, men det får
endast ske som Insta story. Kommunikationssamordnare informerar samarbetspartners om
denna nya uppdatering samt uppdaterar våra avtal med den nya prissättningen.
+ Addera en ny flik på hemsidan: “Aktuella samarbeten”
Prissättningar:
Insta story

500 kr

Lilla paketet inkl. hemsidan och
Facebook

600 kr

Stora paketet inkl. hemsidan, Facebook
och Insta story

1000 kr

10 § Kalender för kommande period
Oktober
5/10 Padelturnering - Aktivitetsutskottet
14/10 Föreningsmöte
9/10 Oktoberfest - Aktivitetsutskottet
30/10 Sittning - Novischutskottet
November
7/11 Sittning - Novischutskottet
11/11 Sittning - Novischutskottet
December
5/12 Bal - Balutskottet
11 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte
Bestäms med ny styrelse
12 § Mötet avslutas

