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Styrelsemöte 2021-05-03 kl: 18:15 – 19:00

Närvarande
Ellen Mattisson, Asia Bihi, Åsa Holmberg, Douglas Lunde, Linnea Norman, Karin Göransson, Milla Fjelkestam

Frederiksen, Ylva Bröms,  Kristina Hagstedt .

Frånvarande
Josephine Berggren,  Anja Jarochenko.

Mötets öppnande

Val av mötesordförande
Till mötesordförande väljs Milla Fjelkestam Frederiksen.

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs Linnea Norman.

Val av justerare
Till mötets justerare väljs Asia Bihi.

Adjungeringar
Inga adjungerade

Mötets behöriga utlysande
Finner mötet behörigt utlyst

Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes utan ändringar

Skifte
Formuläret är nu klart för att skickas iväg och det kommer Milla att göra senare. Ett förslag röstades igenom på

mötet, att ha en digital tipsrunda med hjälp av GPSquiz.com. Detta kommer Douglas att ha ansvar över. Asia,

Linnea och Milla håller på att planera vad som ska vara med i goodiebagen den kommer att delas ut på

måndagen. En kahoot har skapats till puben. Det har diskuterats under mötet, hur man kollar på film med

varandra på distans. Den gruppen som är ansvariga för fredagens filmkväll kommer att lösa detta dilemma.

Sittningsgruppen planerar sittningen tills på lördagen och det kommer att vara ett barnkalastema med ett

körschema. Det skall även vara gyckel från styrelsen med under sittningen, detta måste då planeras av någon i

styrelsen.  Söndagsfikan kommer att vara ett tillfälle där den nya styrelsen har chans att ställa frågor och den

nuvarande styrelsen kommer att berätta lite om varje persons post och vad hen har gjort under året.

Övrigt
Under mötet lyftes det en fråga om styrelsen vill gyckla under examenssittningen, vilket blev ett gemensamt

beslut för styrelsen att tacka nej till detta då tid ej finns.

Ytterligare påminnelse om att boka in överlämningsmöte gavs.

SAFT - Styrelse Aktivas Fest kommer att hållas den 2/6, digitalt. Alla föreningar ska tillsammans med deras barn

hålla i en aktivitet, detta överlåter styrelsen tills den nästkommande styrelse som en uppgift att göra under

skiftet.

Kristina meddelar om rektorns strategiarbete som var lärorikt och att hon fick komma med synpunkter från

studenterna på GDK.

Det bestämdes att Linnea kommer att beställa 350 skrivblock av LTAB.
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