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Protokoll

Typ av sammanträde
Fullmäktige 1

Sammanträdesdatum Tid Plats
210902 17:00 Zoom

Närvarande

Beatrice Persson, ledamot
Wilma Ludvigsson, ledamot
Jonathan Hall, ledamot
Ronja Eriksson Frykberg, ledamot (Från
§14)
Agnes Winsth, ledamot
Hanna Norstedt, ledamot
Nora Wallner, ledamot
Evangeline Aastrup, ledamot
Ilona de Sainte Marie, ledamot
Klara Källmén, ledamot
Ellinor Palmgren, ledamot
Vanja Adbo Nicholls, ledamot
Paulina Pennanen, ledamot

Kalle Bergentz, ledamot
Ellen Högberg, ledamot
Moa Hjertén, ledamot

Marie-Louise Lindgren, sekreterare

Ständigt adjungerade

Emina Dolovcic, Vice ordförande med
studiesocialt ansvar
Agnes Karonen, Vice ordförande med
utbildningsbevakande ansvar

Adjungerade

Sanela Lulic

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 17:07.

§2 Mötets behöriga utlysande

Ordförande skickade ut kallelsen 210819 samt handlingarna 210825.



Mötet anses vara korrekt utlyst.

§3 Justering av röstlängd

Röstlängden räknas till 15 personer.

§4 Val av mötesordförande

Mötet beslutar att
välja Sanela Lulic till mötesordförande.

§5 Val av justeringspersoner

Mötet beslutar att
välja Nora Wallner och Hanna Norstedt till justeringspersoner.

§6 Tid av justering av protokoll

Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 210906.
Protokollet ska vara justerat senast 210913.

§7 Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutar att
Godkänna föregående mötesprotokoll.

§8 Adjungeringar

Adjungeringar enligt lista med yttranderätt.

§9 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att
Godkänna dagordningen.

§10 Mötets sluttid

Mötet beslutar att
Fastställa mötets sluttid till 20:00.

§11 Val av tidsjusterare

Mötet beslutar att
Välja Jonathan Hall till tidsjusterare.

§12 Meddelanden
Ordförande Vanja Adbo Nicholls meddelar att MF har flyttat in på Expen. Det

kommer att vara betydligt fler studenter på HSC i år på grund av



ombyggnationen av BMC. Större föreläsningar kommer därför att fortsätta att

hållas på distans. Baracker finns ej på plats men fakulteten har planer för det.

Ordförande Vanja Adbo Nicholls fick veta förra veckan att HSC från och med nu

kommer att ha exakt samma regler som BMC har. Det innebär att vi inte kommer

att kunna nyttja våra lokaler på samma sätt som vi är vana vid, då lokalerna inte

får användas efter 22:00. Detta kan bli ett problem för eventuella sena möten

men det är en fråga som Ordförande ska fortsätta att driva. Det påverkar även

samtliga utskott, t.ex. Novischeriet.

§13 Rapporter

Rapport från styrelsen

Ordförande

- Vanja Adbo Nicholls kommer att kliva av från sin post den 1:a oktober och

arbetet med hur styrelsens arbete ska se ut efter det är i full gång.

- Presidiet har varit ute i alla nya klasser och presenterat sig. Det verkar

finnas ett stort intresse

Vice ordförande med utbildningsbevakande ansvar

- Kvalitetsdialog för utbildningsutskotten. På jakt efter en representant från

masterprogrammet

Vice ordförande med studiesocialt ansvar

- Alla utskott som är tillsatta är i full gång, främst Novischeriet är i full gång.

Aktivitetsutskottet och Högtidsmarskalkeriet är fortsatt vakantsatta.

PR

- Förbereder sig att marknadsföra de vakantsatta posterna.

Utskottsrapporter

ORUR ska ha ett uppstartsmöte.

Sexmästeriet har inte fått en komplett överlämning från sina företrädare men det
är igång nu.



Novischeriet har varit tvungna att lösa problem i sista stund men har löst det
jättebra. Fullt ös i övrigt!

Röstlängden justeras till 16 personer. Ronja Eriksson Frykberg justeras
in i röstlängden.

DISSKUSSION & BESLUT

§14 Principdiskussion

Ordförande Vanja Adbo Nicholls önskar föra en principdiskussion kring hur vi
beter oss på sammanträden, förväntningar som styrelsen har och de
förväntningar som fullmäktige har. Även jäv önskar diskuteras.

Mötet diskuterar.

§15 Revidering av reglemente

Röstlängden justeras till 15 personer. Ilona de Sainte Marie justeras
ut ur röstlängden.

Paulina Pennanen, Wilma Ludvigsson och Vanja Adbo Nicholls som sitter i Styrelsen
avstår från att rösta på grund av jäv. Röstlängden justeras till 12.

Förra verksamhetsårets sista Fullmäktigemöte genomfördes inte vilket har lett
till att dessa dokument väntar på att bli godkända av Fullmäktige.

Mötet ajourneras till 18:00.

Mötet återupptas klockan 18:00.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att
godkänna revideringen av reglementet.

§16 VÅVS verksamhetsplan 21/22

Paulina Pennanen, Wilma Ludvigsson och Vanja Adbo Nicholls som sitter i Styrelsen
avstår från att rösta på grund av jäv. Röstlängden justeras till 12.

Förra verksamhetsårets sista Fullmäktigemöte genomfördes inte vilket har lett
till att dessa dokument väntar på att bli godkända av Fullmäktige.

Mötet diskuterar.



Mötet går till beslut

Mötet beslutar att
godkänna VÅVS verksamhetsplan 21/22.

§17 CM verksamhetsplan 21/22

Paulina Pennanen, Wilma Ludvigsson och Vanja Adbo Nicholls som sitter i Styrelsen
avstår från att rösta på grund av jäv. Röstlängden justeras till 12.

Förra verksamhetsårets sista Fullmäktigemöte genomfördes inte vilket har lett
till att dessa dokument väntar på att bli godkända av Fullmäktige.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att
godkänna CMs verksamhetsplan 21/22.

§18 Budgetförslag 21/22

Paulina Pennanen, Wilma Ludvigsson, Vanja Adbo Nicholls och Evangeline Aastrup som
sitter i Styrelsen avstår från att rösta på grund av jäv. Röstlängden justeras till 11.

Förra verksamhetsårets sista Fullmäktigemöte genomfördes inte vilket har lett
till att dessa dokument väntar på att bli godkända av Fullmäktige. Emina
Dolovcic som satt som Ekonomiskt ansvarig i Styrelsen förra verksamhetsåret
föredrar tillsammans med Paulina Pennanen, nuvarande Ekonomisk ansvarig i
Styrelsen.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att
godkänna Budgetförslaget 21/22.

§19 Riktlinjer vid marknadsföring

Paulina Pennanen, Wilma Ludvigsson och Vanja Adbo Nicholls som sitter i Styrelsen
avstår från att rösta på grund av jäv. Röstlängden justeras till 12.

Förra verksamhetsårets sista Fullmäktigemöte genomfördes inte vilket har lett
till att dessa dokument väntar på att bli godkända av Fullmäktige.

Mötet diskuterar.



Mötet går till beslut

Mötet beslutar att
godkänna Riktlinjer för marknadsföring.

§20 Ekonomisk Policy

Paulina Pennanen, Wilma Ludvigsson och Vanja Adbo Nicholls som sitter i Styrelsen
avstår från att rösta på grund av jäv. Röstlängden justeras till 12.

Förra verksamhetsårets sista Fullmäktigemöte genomfördes inte vilket har lett
till att dessa dokument väntar på att bli godkända av Fullmäktige. Emina
Dolovcic som satt som Ekonomiskt ansvarig i Styrelsen förra verksamhetsåret
svarar på frågor.

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att
godkänna den Ekonomiska Policyn.

§21 Höstens mötestider

Höstens mötestider för Fullmäktige behöver fastställas redan nu. Förslaget på
mötestider är:

30:e september 17:00

4:e november 18:30

9:e december 17:00

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut

Mötet beslutar att
godkänna höstens mötestider.

§22 Övrigt

Inga punkter under övrigt.

§22 TMFÖ

Mötesordförande förklarar mötet avslutat 18:48.



______________________

Mötesordförande

Sanela Lulic

______________________

Justeringsperson

Nora Wallner

______________________

Sekreterare

Marie-Louise Lindgren

______________________

Justeringsperson

Hanna Norstedt


