
STYRELSEMO ̈TE

Dagordning 11/10 -2021 – 18:00

Zoom/Helsingborgen, Furutorpsgatan 47, 252 27 Helsingborg

MÖTESTEKNISKA BESLUT (5 min)

1. Mo ̈tets o ̈ppnande
2. Val av mo ̈tesordfo ̈rande

a) Mo ̈tet fo ̈resla ̊r att Emma Kallas  utses till mo ̈tesordfo ̈rande
3. Val av sekreterare

a) Mo ̈tet fo ̈resla ̊r att Emma Derwinger utses till sekreterare
4. Val av justerare, tillika ro ̈sträknare

a) Mo ̈tet fo ̈resla ̊r att Emma Derwinger och William Sjöberg Dietsch utses till justerare,
tillika ro ̈sträknare

5. Na ̈rvarande

Ordförande, Emma Kallas
Vice Ordförande, Emma Derwinger
Näringslivsansvarig, Gustav Ohlén
Pubmästare, Benjamin Nilsson
It-Ansvarig, William Sjöberg Dietsch
Stampus FM, Linnea Önesand
Fastighetsansvarig, Frida Nordlund
Pubmästare, Jonathan Erös
Ekonomiansvarig, Fredrik Möller
Marknadsföringsansvarig, Karla Smoljan
Utskottsansvarig, Mikaela Johansson

a) Mo ̈tet fo ̈resla ̊r att godka ̈nna na ̈rvarolistan

Styrelsen godkänner närvarolistan

6. Adjungerade
7. Faststa ̈llande av dagordning

a) Mo ̈tet fo ̈resla ̊r att faststa ̈lla den aktuella dagordningen 23/8-21

Mo ̈tet godka ̈nner den aktuella dagordningen.

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT



8. Fo ̈rega ̊ende mo ̈tesprotokoll (5 min)

a. Mo ̈tet fo ̈resla ̊r att godka ̈nna fo ̈rega ̊ende mo ̈tesprotokoll

Mo ̈tet godka ̈nner fo ̈rega ̊ende mo ̈tesprotokoll.

9. Information (5 min)

a. Avgång

Ordförande Emma Kallas meddelar att hon valt att lämna ordförandeposten och lämnar över
ordet till Vice Ordförande Emma Derwinger.

Posten lämnas tillfälligt över till Vice Ordförande Emma Derwinger.

b. Tillsätta post

Emma Derwinger föreslår att Cecilia Wennerström tar över posten som Vice Ordförande.

Cecilia har tillfrågats och tackat ja till posten och kommer officiellt att röstas in på Höstmötet i
November.

c. Evenemang

Oktoberfest-sittningen gick väldigt bra och medlemmarna var nöjda med evenemanget.

d. Höstmöte

Ordförande och Vice Ordförande kommer ha ett möte med Daniel Nilsson där evenemanget gås
igenom och teoretiskt planeras.

Samtliga styrelsemedlemmar ska få en kort genomgång om hur dj-båset fungerar så att alla ska
kunna lösa möjliga problem i framtiden.

10. Diskussion

a. Styrelsen föreslår att Emma Derwinger tar över posten som ordförande.

Majoriteten röstar ja.

Emma Derwinger kommer att röstas in på Höstmötet den 15 November.

11. Beslut

a.Emma Derwinger röstas in som tillförordnad Ordförande



12. Postgenomga ̊ng (5 min/styrelseledamot)

Alla poster arbetar med rutinarbete.

Total mötestid: 56 minuter

ÖVRIGT

13. Mo ̈tets avslutande

Justerare

__________________________ William Sjöberg Dietsch

_________________________ Emma Derwinger
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