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~ Styrelsemöte 
Protokoll 220920 

Datum: 20 september 2022 

Plats: JF-kontoret 

Tid: 08:05 

Närvarande: Nilufer Nouri, Anton Holm, Katarina Filipovska, David Sellberg, Hanie Seraj, 

Moa Werner, Emelie Jakobsson, Elsa Lundblad, Alexander Stjernlycke 

Rickmer . 

1. Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Val av iusterare 

Styrelsen väljer Hanie Seraj till justerare. 

3. Fastställande av dagordningen 
Styrelsen fastställer dagordningen. 

4. Föregående protokoll 
Ordförande går igenom föregående protokoll. 

5. PC-beslut 
Styrelsen beslutade den 15 september 2022 per capsulam att tillåta Femjur Örebro 

publicera ett inlägg i klassgrupperna på Facebook. 

6. Sekreterare 

i. Posten 
Sekreterare informerar om uthämtad post. 
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7. Marknadsföringsansvarig 

i. Övrigt 

8. Studiesocialt ansvarig 
i\.,~:,•,.+ i. ~ 



• 
• 

• 
• 

Studiesocialt ansvarig uppdaterar styrelsen på hur det går med bokningen av 

Röda paviljongen till utskottsstittningen. Eftersom Örebro universitets 

kårsektioner har företräde att boka Röda paviljongen är lokalen uppbokad 

varje helg i oktober och november. Studiesocialt ansvarig ska se över 

möjligheten att ingå ett överlåtelseavtal med en kårsektion. Om det inte går att 

träffa ett överlåtelseavtal ska studiesocialt ansvarig börja leta efter alternativa 

lokaler där utskottssittningen kan anordnas. 

9. Aktivitetsansvarig 
i. Ekonomiskt beslut, Åre 

Kostnaden för att boka Åreresan överstiger den budget som sedan tidigare är 

beslutad om med 400 kr exkl. moms. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att utöka budgeten för Åreresan med 

400 kr exkl. moms . 

ii. Övrigt 
Aktivitetsansvarig informerar styrelsen att en idrottsaktivitet är inbokad i 

oktober . 

10. Ekonomiansvarig 
i. Uppfölining mail från medlem 

Styrelsen diskuterar det mail som ekonomiansvarig presenterade under 

föregående möte. 

ii. Övrigt 
Ekonomiansvarig informerar styrelsen att en resultatrapport för 

verksamhetsåret 21/22 är upprättad. 

11. Näringslivsansvarig 

i. Ingående av samarbete med PWC 
Näringslivsansvarig har blivit kontaktad av PwC som förklarade att de önskar 

ingå ett avtal med föreningen. Styrelsen är överens om att det inte är aktuellt 

att ingå ett huvudsamarbetsavtal med PwC. Ett samarbetsavtal eller ett 

sponsoravtal föredras. Styrelsen är av uppfattningen att ett samarbete med 

PwC skulle generera medlernsnytta och ställer sig därför generellt positiva till 

förslaget. 

Styrelsen beslutar genom acklamation att erbjuda PwC sammarbetsavtal eller 

sponsoravtal. 

ii. Övril:1 

12. Utbildningsansvariga 
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i. Övriet 

Utbildningsansvarig RP infonnerar styrelsen att institutionen har hört av sig 

med önskemål om att få feedback avseende en digitaliseringskurs. 

Utbildningsansvariga infonnerar om tentastugan som ska anordnas i slutet av 

september för Tl :or. Styrelseledamöterna uppmanas att delta tmder 

tentastugan. 

13. Ordförande och vice ordförande 
i. Övriet 

Vice ordförande uppdaterar styrelsen på hur det går med tillfrågandet av 

kandidater till valberedningen. 

Vice ordförande berättar att styrelsen snart kommer få ta del av en enkät om 

psykisk ohälsa som JURO har upprättat. Styrelsen uppmanas läsa igenom 

enkäten . 

14. Övriz:t 
.. 

· • · · h "tts tarprogrammet for 
Styrelsen är överens om att gå ut 1 klasserna paJunst- oc ra ve 

att informera om utskottsansökan . 

15. Kommande sammanträde 

Kommande sammanträde planeras till den 26 augusti kl 17: I 5. 

16. Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Sekreterare 

Katarina Filipovska 

Justerare 

NiTSJjJ -
Justerare 

Hanie Seraj 


