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PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE  

Datum: 2022-01-24 

Tid:  16.00 

Plats:  Digitalt, zoom 

 

Närvarande:  
Ordförande: Petra Mäkipiha 
Kassör: Lovisa Berglin 

Sekreterare:  
 
 
  Ledamot Ledamot                   Ledamot                   Suppleant 
TUFF:  Mathilda Fostin                                                   
 
                 
Övriga:  
 

Formalia 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: 

F1 Mötets öppnande  Ordförande:  

Förklarar mötet öppnat. 

F2 Val av justeringsperson  Styrelsen beslutar: 

Att utse Mathilda Forstin till justeringsperson 

F3 Tid för justering av protokoll  Styrelsen beslutar: 

Att fastställa justeringstid till 2022-01-31 

F4 Fastställande av 
föredragningslista  

 Styrelsen beslutar: 

Att fastställa föredragningslistan 

F5 Adjungeringar  Styrelsen beslutar: 

Att adjungera in xx. 

Lovisa Berglin

Petra Mäkipha

Mathilda Forstin

Lovisa Berglin
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Beslutsuppföljning 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: 

U1 Sammanfattning av beslut från 
föregående protokoll 

 Styrelsen beslutar: 

Att lägga protokollet till handlingarna 

Meddelande/Information 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: 

M1 Ordförande  Amanda från UF vill ha en workshopsserie 

(3 dagar). Det ska finnas 20 platser som 

man vara med. Det kommer att gå igenom 

om vad UF är för något och vem det riktas 

till. 

Rouge - vi kan boka lokal gratis för inspark 

eller andra aktiviteter som vi vill ha. 

 

M2 Kassör  Har inget att tillägga. 

M3 UmPe  Ordförande har slutat på sin post, tillsvidare 
tillsätts vice ordförande Therese. Ska fixa nya 
hoodies för umpe, hur ska trycket se ut osv 

M4 Utbildningsutskottet  ska ha ett möte framöver (?) 

M5 Evenemangsansvarig  Inspark via zoom 21/1. Helt okej många som 
kom på insparken. Information om TUFF 
och att vi vill ha in folk. 

M6 Övriga meddelanden  Nej. 
 

    

Petra Mäkipiha

Lovisa Berglin

Mathilda Forstin
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Diskussionspunkter 

Punk
t 

Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: 

D1 Rouge  Mail idag om att de kommer öppna inom 

kort och ta hänsyn till restriktionerna 

från regeringen. De kommer använda sig 

av en app som man laddar ner för att 

kunna beställa och beställa för att minska 

och ta bort kö till baren. Minskade antal 

personer får gå in. Vi får boka en egen 

del av Rouge kostnadsfritt för att ha 

insparkar eller andra event (EPP, 

beerpong, sittningar, event osv). Står 

inget om covidpass men vi vill att 

studenterna ska visa det för att få komma 

in. Kommer rekommendera att ta 

självtest samma dag som sittning för att 

vara på den säkra sidan. Skicka sedan 

bild på provet till någon av oss i 

styrelsen. 

Petra ska fråga ansvarige om plats och 

tid. De som inte har fått inspark är VT 

22, HT 21 samt VT 21.  

Ca 20 personer på insparken för VT22, 

hoppas på ett svar till veckan. En sittning 

för den insparken.  

Tema – Finsittning 

Petra Mäkipiha

Lovisa Berglin

Mathilda Forstin
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D2 

 

Ung Företag UF  UF-företaget (Ung företagssamhet) 

Förslag 1 - v. 17–19. 28/4, 5/5, 12/5. Varje 

torsdag varje vecka 

Förslag 2 – v. 13–15. 30/3, 6/4, 13/4. Varje 

onsdag varje vecka 

Dessa förslag är på när vi skulle kunna ha 

workshopen med UF. Vi känner att förslag 

två är mest rimligt för studierna.  

Middagsbjudning (lättare) bjuds på för 

studenterna. Plats: Great Hub Campus vid 

IKSU. De kommer starta ett event på 

facebook där man kan anmäla sig på.  

Tillfälle 1 kommer de prata om VAD, HUR 

och VARFÖR. 

Tillfälle 2 handlar om lägre åldrar samt 

fritids där pedagoger kommer föreläsa och 

de vill inspirera och dela med sig av sina 

erfarenheter. Samt praktisk workshop. 

 

 

D3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsutskott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vi har inga studentrepresentanter som 

sitter i Utbildningsutskottet. Viktigt att vi 

får in folk så inte programmet kommer 

gå till distans helt och hållet. Det behövs 

två personer från förskoleprogrammet, 

grundlärare behöver också folk. Vi 

behöver lägga ut en text där vi söker 

specifikt och akut representanter till 

Utbildningsutskottet. Fokusera på att det 

inte är mycket jobb och sällan möte (1 

Petra Mäkipiha

Lovisa Berglin

Mathilda Forstin
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D4 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
Övriga diskussionspunkt 

gång varje/varannan månad ungefär). 

Mötena kan tas via zoom, det är ett bra 

sätt att skaffa nya bekantskaper osv. 

 

Inga punkter 

Beslutspunkter 

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut, Att: 

B1 Rouge  Styrelsen beslutar: 

Att  maila till Rouge om sittningen och viljan 
att boka för ca 20 pers. Funderar på i slutet på 
februari/början på mars. Vecka 8 eller vecka 
9. 4/3, 5/3, 25/2, 26/3. Maila UMPE och 
dubbelkolla angående nykterhets-personalen. 
Tid för finsittning: 16-21.00, efter det fri lek. 
Kom ihåg att beställa via app. 

B2 

 

 

B3  

Ung företag UF 

 

 

Utbildningsutskottet 

 Styrelsen beslutar: 

Att till förslag 2 v13-15, 20/3, 6/4 och 13/4. 

 

Styrelsen beslutar: 

Att vi ska skriva en text där vi vill ha akuta 
studentrepresentanter till 
Utbildningsutskottet. 

Petra Mäkipiha

Lovisa Berglin

Mathilda Forstin
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B3 Nästa möte  Styrelsen beslutar 

Att nästa styrelsemöte ska äga rum den:  

2021-02-07, kl. 16.00 på zoom (plats). 

F6 Mötets avslutande  Ordförande:  

Förklarar mötet avslutat 

 

 

Petra Mäkipiha

Lovisa Berglin

Mathilda Forstin




