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1 § Mötet öppnas

16.19

2 § Närvarande styrelsemedlemmar

Agnes Enterman

Agnes Söderberg

Alice Persson

Amalia Degler

Anna Waldén

Eleonore Björling

Erika Kalnak Jönsson

Li Dinnetz

3 § Frånvarande styrelsemedlemmar

Inga

4 § Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande: Agnes Enterman

Sekreterare: Anna Waldén

5 § Val av justerare tillika rösträknare

Li Dinnetz

6 § Godkännande av dagordningen

Ja



7 § Information från styrelsemedlemmar

Nej

8 § Punkter att diskutera
● Kolla igenom vad som diskuterades/beslutades under föregående styrelsemöte

Diskussion om detta och alla fortfarande eniga i det beslutet.

● Hitract
Diskussion: Hitract har ej återkommit. Ordförande har pratat med andra HR föreningarna och
de använder det för biljettsläpp, de lägger upp som vanligt på Facebook och länkar till Hitract
därifrån. Klart till nästa nollning, om det bara gäller biljettsläpp så kan vi börja direkt. För
biljettsläpp är det superbra. Ekonomiansvarig säger att allt är klart från bankens sida till
Hitract. Näringslivs avvaktar med kontrakt.

● Musikhjälpen
Diskussion: Kul att ha en bössa, Agnes ska ta reda på mer hur det går till. Alla skickar in
varsitt förslag på Teams till vad man kan göra.

● Ekonomiansvarig: Ändra perioden så att det följer kalenderår istället (jan-jan). Blir då
en skuggperiod på ca 3 mån från oktober-december. Nu kommer dock skuggperioden
bli från december-mars.

Beslut, redan ändrat i stadgarna.

● “Paradiskonferens” samt gemensamma fotbollsträningar mellan föreningarna på
Paradis. Samt endagsturnering i maj mellan de olika föreningarna (likt
välgörenhetsmatchen).

Ordförande vill ha en mötesdag där alla Styrelser och Utskott (aktiva i föreningarna) i KUF,
BiL och Doxa. Där man kan ses och utbyta ideér. Workshops och äta mat. Ev. i början av
februari. Alla väldigt positiva till detta förslag.

Fotbolls-välgörenhetsmatchen i år var väldigt lyckad! Turnering nästa år istället? Då korta
matcher mellan föreningarna. Föreslå till aktivitet utskottet att om fler får vara med på BiLs
fotbollsträningar.



● Ny inkomstkälla? Äska pengar från Lundakarnevalen

Diskussion: Älska pengar till Paradis Konferensen, Ordförande kollar på det. Skicka ut till
alla föreningsaktiva att de kan tänka på det.

● Diskutera vad göra med webbsidan - ev. starta ny? Oklart vad vi har för typ nu (betal
eller gratis?) Kostar ungefär 1000 kr/år att ha som Doxa har.

Diskussion: Ingen panik med bilderna då hemsidan är fryst. Boka in ett datum där alla kan.
Prel boka bilder balen. Alla tar med PiL tröjan.

9 § Övriga frågor

Sekreterare vill tar upp om Nyhetsbrevet. Beslut om att lägga upp det trots att hemsidan inte
fungerar. Beslut om att istället för att göra nyhetsbrevet direkt i Memelist kan vi nu lägga in
det som en länk istället. Nyhetsbrevet blir snyggare och det blir också lättare att göra så.

10 § Kalender för kommande period
Bal 3/12
Biljardkväll 9/12

11 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte
Vi bestämmer före årsmötet nästa vecka.

12 § Mötet avslutas
17.45


