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Organisationsnr:

Protokoll

Typ av sammanträde:

Fullmäktige 5

Sammanträdesdatum: Tid: Plats:

230202 16:00 HSC C144

Närvarande
Ordinarie beslutande ledarmöten:
Tove Andius
Erik Hummerhielm
Joakim Gustafsson
Moa Hardemo
Amanda Jobäck
Isabelle Jönsson
Emilia Lambrant
Frida Mejborn
Nellie Persson
Annie Särnblad
Meja Thelander
Thilda Trulsson
Agnes Åberg

Tjänstgörande ersättare:

Ordinarie ersättare (suppleant)
Ebba Erlandsson
Amanda Victorén

Mötesordförande:
Moa Hjertén

Mötessekreterare:
Agnes Åberg

Adjungerade med yttranderätt:
Ida Theander
Ilona de Sainte Marie
Matilda Byström
Anna Hörvallius

Adjungerade
- inga närvarande

FORMALIA

mailto:ordf@vasvlund.se
http://www.vavslund.se


§1. Mötets öppnande
Mötesordföranden förklarar mötet öppnat kl. 17:04

§2. Justering av röstlängd
Röstlängden räknas till 13 ordinarie ledamöter. Mötet väljer
in suppleanter, Ebba Erlandsson och Amanda Victorén till
röstlängden.
Då räknas röstlängden till 15 personer.

§3. Mötets behöriga utlysande
Ordförande skickade ut kallelsen 230119 samt
handlingarna 230123. Mötet anses vara korrekt utlyst.

§4. Val av justeringspersoner
Mötet beslutar att välja Isabelle Jönsson och Frida Mejborn
till justerare

§5. Tid av justering av protokoll
Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 230209.
Protokollet ska vara justerat senast 230216.

§6. Föregående mötesprotokoll
Mötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll.

§7. Adjungeringar
Adjungeringar enligt lista.

§8. Fastställande av dagordning
Mötet beslutar att godkänna dagordningen med tillägg att
avsluta mötet senast 18:30.

§9. Meddelanden

§10. Rapporter
Ordförande
Tid har lagts för att skapa tydligare samband med
styrelsemedlemmar, deltagit på extrainsatt LUS ting, OK samt haft
kontakt med MFS/MFL och GUN.

VO-U
Bokat in uppstartsmöten med ATUR och ORUR.

VO-S
På grund av julledighet har inte avstämning med Sexmästeriet eller
Aktivitetsutskottet genomförts. Den 25/2 kommer Sexmästeriet att
hålla i en sittning. Examenskommitén genomförde en lyckad
examen för ht22. Festum Curae påbörjar sin planering.
Utskottsgillet äger rum den 4/4.

Bilaga 2
Föredragare:
Styrelsen



Ekonomi
Ekonomimöte tillsammans med Högtidsmarskalk inför Festum
Curae. Novischperioden ligger bra till i budget för denna period.

Allmänna rapporter som delgavs
● Arbetsmarknadsdagen
● Corpus Laborans

Diskussion & Beslut

§11. Halvårsrapport (D) Inga frågor gällande
halvårsrapporten.

Ekonomiansvarig redovisar om
halvårsrapporten och hur
budgeten ser ut just nu. Bland
annat ska mer fokus läggas på
medlemmar, ett mål har satts upp
kring att det ska bli ett mindre
glapp för att våga söka ekonomiskt
ansvarig även omman inte har
tidigare erfarenheter av ekonomi,
årets budget kommer att
överskridas på grund av att man
investerat i sångböcker samt att
det fortfarande finns pengar som
medlemmar kan äska för.

Föredragare:
Styrelsen
Bilaga 3

§12. Programinformation på Canvas (D) Mötet gick igenom frågor
tillsammans med ordförande
gällande Canvas. Mötet fick lyfta
sina åsikter och
förbättringspunkter som
ordförande tar vidare.

Föredragare:
Emina
Dolovcic
Bilaga 5

§13. Fastställande av datum för ordinarie val
till Fullmäktige 2023/2024 (B&D)

Mötet godkänner fastställande av
datum för ordinarie val till
Fullmäktige 2023/2024 enligt
bilaga 5.

● Mötet beslutar att
generalsposten ska utlysas
v.10, 20/4.

● Valnämnden kommer att
genomföra val mellan v. 7
och v. 11.

Föredragare:
Emina
Dolovcic
Bilaga 5



§14. Revidering av åsiktsprogram (B&D) Mötet beslutar att revidering av
åsiktsprogram ska tas med till
nästa fum.

Förslag som kom upp var ifall det
är möjligt mejla alla medlemmar
samt använda sig av låda/enkät
där medlemmar kan delge sina
åsikter.

Föredragare:
Emina
Dolovcic

§15. Planering för FUM 8 - traditionsenlig
FUM överlämning (B&D)

Vid Fum-överlämning den 20/4
kommer det att genomföras en
sittning efteråt på Östgöta Nation.

VO-S ber om hjälp av 7 st
fullmäktige som kommer att
hjälpa till med planeringen.
Samt kommer 6 stycken ledamöter
hjälpa till att planera en Kick out.

Förslag kommer att presenteras
under nästa möte.

Föredragare:
Ilona de
Sainte Marie

§16. Frikandidering (B&D) Inga frikandideringar.

§17. Övrigt

Namnskyltar
Vid ett tidigare möte diskuterades det kring namnskyltar till medlemmar. Ida Theander
har kontaktat företag och idag presenterat ett förslag till FUM. Namnskylten kommer att
ha medlemmens namn, titeln student samt Vårdvetenskapliga studentföreningens logga.
Ifall 50 medlemmar köper en namnskylt kommer det att kosta 32 kr per medlem, om 25
stycken köper skulle det kosta 44 kr per namnskylt. Vårdvetenskapliga
studentföreningen står för frakten och schablon.

Mötet beslutar att genomföra inköp av namnskyltar. Ska marknadsföras med förslag på
hur den ser ut.

§18. Mötets avslutande av mötesordförande
Mötet avslutas 18:19



_____________________________________ ____________________________________
Mötesordförande Justeringsperson
Moa Hjertén Isabelle Jönsson

_____________________________________ ___________________________________
Sekreterare Justeringsperson
Agnes Åberg Frida Mejborn


