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Handlingar

Styrelsemöte F01–HT18
Ledningscentralen, tisdagen 4/9 kl 17.15

Handlingar
§1

O.F.M.Ö.

(Beslut)

§2

Närvaro

(Beslut)

§3

Adjungeringar

(Beslut)

§4

Val av justerare

(Beslut)

§5

Godkännande av dagordning

(Beslut)

§6

Meddelanden

(Information)

§7

Rapporter

(Information)

§8

Fyllnadsval av Utbildningsminister

(Beslut)

§9

Entledigande av Alumniansvarig

(Beslut)

§ 10

Entledigande av Sanningsspridare

(Beslut)

§ 11

Entledigande av Styrelseordförande

(Beslut)

§ 12

Godkännande av ersättande styrelsesuppleant

(Beslut)

§ 13

Fyllnadsval av Styrelseordförande

(Beslut)

§ 14

Ordförandebeslut angående utbetalning av pengar för kigus

(Beslut)

§ 15

Access för Bakisar

(Beslut)

§ 16

Tack för Utbildningsminister

(Beslut)

§ 17

Inköp av högtalare till KM

(Beslut)

§ 18

Arbetsgruppsrapporter & redovisning

(Beslut)

Tillsatt

Arbetsgrupp

Sammankallande

Redovisning

§ 19

Övrigt

(Beslut)

§ 20

Nästa möte

(Beslut)

§ 21

O.F.M.A.

(Beslut)
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§8 Fyllnadsval av Utbildningsminister
Avgående Utbildningsminister Lea Christierson skickade in följande:
Posten som Utbildningsminister har nu länge varit vakantsatt och jag, Lea, har ända sedan Vårteminsmötet gjort mycket reklam för posten och utlyst den på facebook, på hemsidan och i form av högljudda
klagomål i Mattehusets korridorer. Nu äntligen har en eldsjäl dykt upp som är redo att ta sig an posten!
Han har inte varit sektionsaktiv innan men min bedömning är ändå att han har drivet som krävs för
att sätta sig in i hur sektionen fungerar och kunna styra Studierådet mot ljusare tider. Han visar ett
genuint intresse och är inte heller rädd att lägga ner den tid som krävs på sektionsarbetet för att kunna
göra ett utmärkt jobb. Jag föreslår därför att fyllnadsvälja Emil Sandelin till Utbildningsminister för
mandatperioden 2018/19.

§9 Entledigande av Alumniansvarig
Näringslivsansvarig Ingrid Torstensson skickade in följande:
Mathilda Larsson har suttit som alumniansvarig under VT18 men i slutet av denna termin så kände hon
av olika anledningar att hon inte har möjlighet att lägga så mycket tid på posten som hon hade velat på
grund av andra engagemang. Därför har vi efter diskussion kommit fram till att ett entledigande vore det
bästa alternativet. Därför föreslår jag för att Mathilda Larsson ska entledigas från posten Alumniansvarig.

§10 Entledigande av Sanningsspridare
Sanningsminister Otto Holmström skickade in följande:
Sanningsspridare Alexandra Lengquist önskar bli entledigad från sin post då hon tillträder som styrelseledamot. Ingen ska behöva känna sig tvingad till sitt engagemang och jag tycker därför att hon ska bli
entledigad.

§11 Entledigande av Styrelseorförande
Andreas Emilsson skickade in bilaga §2.

§12 Godkännande av ersättande styrelsesuppleant
Styrelseledamot Alexandra Lengquist skickade in följande:
På grund av Andreas Emilssons entledigande så föreslår jag att Jakob Navrozidis tar hans plats som
tillfällig Styrelseledamot tills ersättare valts.

§13 Fyllnadsval av Styrelseordförande
Styrelseledamot Alexandra Lengquist skickade in följande:
Eftersom Andreas Emilsson önskar att bli entledigad från posten Styrelseorförande på grund av personliga
skäl så föreslår att välja in Alexandra Lengquist.

§14 Ordförandebeslut angående utbetalning av pengar för kigus
Sektionsordförande Mattias Näsström skickade in bilaga §1.
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§15 Access för Bakisar
Cafémästare Axel Carlsson önskar att:
i regeldokumentet lägga till att Bakisar ska ha access till Containern.

I sektionstyrelsens namn,

Alexandra Lengquist
Styrelseledamot
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