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2022/23:4 

Datum: 220918 
Plats: Zoom 
Tid: 19.00 

E Styrelsemote 220818 
Ill 

Protokoll ?: 

Narvarande: Nilufer Nouri, Anton Holm, Katarina Filipovska, Mehdi Mohamed, David 
Sellberg, Hanie Seraj, Moa Werner. 

1. Motets iippnande 
Ordforande forklarar motet oppnat. 

2. Val av justerare 
Styrelsen vii.ljer Anton Holm till justerare. 

3. Faststfillande av dagordningen 
Styrelsen faststiiller dagordningen. 

4. Valkomstsittoing 
Studiesocialt ansvarig lyfter fragan om styrelsen ska tillatas ga gratis pa 
viilkomstsittningen. Eftersom styrelsen har ett representationsuppdrag och forviintas 
narvara pa aktiviteter som anordnas av foreningen stiiller sig styrelsen positiva till att 
lata styrelseledamotema narvara gratis pa sittningen. 

Styrelsen beslutar genom oppen votering att lata styrelsen ga gratis pa 
viilkornstsittningen . 

Studiesocialt ansvarig informerar styrelsen om att Satin har erbjudit dryckesbiljetter 
for 60 kr per person infor viilkornstsittningen. Studiesocialt ansvarig foreslar att kopa 
en dryckesbiljett per person i forviig. Priset for dryckesbiljetten kommer i sadant fall 
inkluderas i biljettpriset for sittningen. Detta innebiir att budgeten for sittningen 
behover utokas med 3 125 kr till totalt 24 250 kr. Styrelsen stiiller sig positiva till 
forslaget. 

Styrelsen beslutar genom oppen votering att anordna sittningen for 24 250 kr. 

5. Godkannande av klausuler i avtal med Deloitte 
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Naringslivsansvarig informerar styrelsen om att Deloitte onskar gi:ira ett tilliigg i 
samarbetsavtalet. Styrelsen ar av uppfattningen att tillagget inte markbart paverkar det 
gallande avtalet och tillater darfor tillagget att inforas. 

Styrelsen beslutar genom i:ippen votering att infora klausuler i sarnarbetsavtalet med 
Deloitte. Klausuler bifogas inte med hansyn till sekretess. Se beslut i protokoll 

220901. 

6 . .Quigt 
Marknadsforingsansvarig informerar styrelsen om att viilkomstbroschyrema ar 
postade till nystudentema. 

7. Kommande sammantrade 
Kommande sammantrade planeras hallas onsdagen den 31 augusti kl 16.30. 
Nasta styrelsemote planeras hallas torsdagen den I september kl 8.00. 

8. Motet avslutas 
Ordforande forklarar motet avslutat. 

Sekreterare 
Katarina Filipovska 

Justerare NrurL= 
Justerare. 
Anton Holm 
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