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Närvarande:
Namn:

Post:

Emil Nilsson

Ordförande

Lina Ahlström

Vice ordförande

Ylva Bäckström

Eventansvarig

Hannes Lindkvist

Näringslivsansvarig

Daniel Berglund

Ekonomiansvarig

Johan Cederberg

Marknadsföringsansvarig

Andreas Christensson

It-ansvarig

Linn Wihlborg

Förvaltningsansvarig

Elisabeth Embre

Kommunikationsansvarig

Sarah Chase

Utbildningsansvarig, från punkt 11.

	
  
	
  
1. Mötet öppnas

Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd

Närvarande.

3. Val av mötesordförande

Emil Nilsson väljs till mötesordförande.

4. Val av justerare, tillika rösträknare

Daniel Berglund och Hannes Lindkvist väljs till
justerare, tillika rösträknare.

5. Val av sekreterare

Lina Ahlström väljs till sekreterare.

6. Adjungerade

Inga adjungerande

7. Fastställande av dagordning

Punkt 15 läggs till; Diskussion: Gemensam gåva
till vårbalens projektgrupp med ingenjörssektionen.
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Övrig fråga läggs till: Novischeriets katalog.
8. Presentationsrunda
9. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

10. Beslut: Nomineringar till Samhällsvetarkårens
förtroendeposter

Styrelsen beslutar att…
… nominera Lina Ahlström som
studentrepresentant i ledningsgruppen för Equality
and diversity management,
… nominera Jenny Nilsson som
studentrepresentant i institutionsstyrelsen för
strategisk kommunikation,
… nominera Malin Åkerberg som
studentrepresentant i kursplanegruppen för
institutionen för service management och
tjänstevetenskap,
… nominera Jenny Nilsson som
studerandeskyddsombud för institutionen för
Strategisk kommunikation,
… nominera Petra Boström som
studentrepresentant i ledningsgruppen för Logistics
service management,
… nominera Sarah Chase som studentrepresentant i
institutionsstyrelsen för strategisk kommunikation,
… nominera Daniel Kristoffersson som
studentrepresentant i institutionsstyrelsen för
service management och tjänstevetenskap,
… nominera Daniel Kristoffersson som
studentrepresentant i Samhällsvetarkårens
utbildningsutskott,
… nominera Malin Ovenmark som
studentrepresentant i kursplanegruppen vid
institutionen för strategiskt kommunikation.

11. Beslut: Fadderkontrakt

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget med
redaktionella ändringar som framförs till
Novischeriet genom Vice ordförande.

12. Beslut: Preliminär budget verksamhetsåret

Styrelsen beslutar att fastställa budgeten och skicka
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den till vårmötet.
Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplanen
och skicka den till vårmötet.

13. Besvarande av motioner till Vårmötet

Inga motioner har inkommit för handläggning.

14. Diskussion: Gemensam gåva till vårbalens
projektgrupp med Ingenjörssektionen

Styrelsen beslutar att bidra med 100 kronor till en
gemensam gåva inklusive rosor.

15. Övriga frågor
a) Novischeriets katalog
b) Speak-up days

Information om att Novischeriet valt att avböja
styrelsens förslag på presentation av föreningarna i
nollningens katalog.
Sarah kommer behöva mycket hjälp under
paneldiskussionen för Speak-up days.

16. Avslutande runda
17. Mötet avslutas

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
______________________________
Emil Nilsson, mötesordförande

______________________________
Lina Ahlström, sekreterare

______________________________
Daniel Nilsson, justerare

______________________________
Hannes Lindkvist, justerare
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