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Styrelsemöte 2020-11-30 kl: 12:15 – 13:00

Närvarande
Milla Fjelkestam Frederiksen, Ylva Bröms, Linnea Norman, Ellen Mattisson, Douglas Lunde, Åsa Holmberg,

Josephine Berggren, Karin Göransson, Asia Bihi, Kristina Hagstedt.

Frånvarande
Anja Jarochenko.

Mötets öppnande

Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Milla Fjelkestam Frederiksen.

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs Linnéa Norman.

Val av justerare
Till mötets justerare väljs Kristina Hagstedt

Adjungeringar
Inga adjungerade

Mötets behöriga utlysande
Finner mötet behörigt utlyst

Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes utan ändringar

Campus Skramlar
Uppdragsledare för styrelsens Loppis har nu bytts till Ordförande Milla, och hon har skrivit en text som kommer

att läggas ut i evenemanget. Denna kommer korrekturläsas av sekreterare, Linnea, och därefter släpps

evenemanget på facebook.

Maskot
Det kommer att sättas en deadline för när maskoten skall vara klar men den kommer att sättas när Anja är med

på mötet. Det är snart dags att beställa märkena.

.

Övrigt
AMO kommer att skicka ut formuläret om hur studenterna mår i corona-tider nu under veckan. Detta formulär

kommer att vara uppe i ca. en vecka.

Snart kommer Milla, ordförande, att skicka ut tider för utvärderingsmöten med henne. Detta kommer att ske

successivt och är till för att se så alla trivs i gruppen.

Josephine, Vice ordförande och rekryteringsansvarig, visade upp presentationen som kommer att användas vid

hemmisioneringen och den blev godkänd av styrelsen.

Eventansvarig, Ellen Mattisson, vill ha hjälp med planeringen kring MT <3 GDK sittningen. Styrelsen

rekommenderar att planera för att den skall vara på distans.

Det diskuterades under mötet att skaffa en Vimeo för styrelsen då det efterfrågats av utomstående, att få se gyckel

igen. Detta har nu skapats och finns på denna länk: https://vimeo.com/484162328

https://vimeo.com/484162328


Mötets avslutande

Underskrifter

Tid Plats

Namnteckning

Linnea Norman Mötessekreterare

Namnförtydligande

Tid Plats

Mötesordförande

Namnteckning

Milla Fjelkestam Frederiksen 

Namnförtydligande

Tid Plats

Namnteckning

Kristina Hagstedt Mötesjusterare

Namnförtydligande

2021-02-24 Norrköping

Norrköping2021-07-14

2021-07-14 Norrköping


