
Utfärdare  Dagordning 
Zaimon Sharr  Styrelsemöte 

 

 

 

 

Datum: 2021-03-25 
 

Tid: 12:15 
 

Plats: Zoom 

  

Formalia      
 

F1 Mötets öppnande             

- Mötet förklaras öppnat Kl. 12:16 

    

F2 Val av mötesfunktionärer 
  

-Mötesordförande     Zaimon Sharr 

-Mötessekreterare     Erik Djuvfeldt 

-Mötesjusterare     Anna Lampinen 

  

F3 Dagordningens godkännande 

- Dagordningen godkänns av styrelsen 

 

Mötespunkter 
 

M1 Föreningarna informerar 
 

SpLitt: Insparken planeras 

Ufoh: Insparken planeras. Ett stormöte hölls nyligen och några nya medlemmar röstades in. 

Medium: Ej närvarande 

Tor: Inte mycket händer utöver att insparken planeras. 

Kåkuss: Förberedelser sker inför årsmöte, samt nollningen 

WeDigIt: Insparken håller på att planeras. Annars händer inte mycket nytt och föreningens 

evenemanggrupp, WEK läggs på is på grund av ointresse från medlemmarnas sida. 

     

M2 Ordförande informerar 

- Inte mycket nytt har hänt. Fysiska aktiviteter ska undvikas understryks av kåren. 

M3 Vice ordförande informerar. 

- Ylva är ej närvarande, men Anna Lampinen informerar. Examensceremonin planeras 

ske den 5:e juni digitalt. Humanistens dag håller fortfarande på att planeras. 
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Utfärdare  Dagordning 
Zaimon Sharr  Styrelsemöte 

 

 

 

 

M4 Övrig info 

- Ali Al-Soufi har inte mycket ny information.  

- Ett utbildningsutskott är något som bör ordnas, eftersom det inte finns ett sådant för 

närvarande.  

- Ett sådant utskott hade varit användbart vid överlämning av styrelse. 

Beslutspunkter  

- Inga beslutspunkter finns. 

Diskussionspunkter 

- Inga diskussionspunkter finns. 

 

Övrigt 

- Nästa möte förslås fördröjas med en vecka på grund av att det inte händer mycket 

inom föreningarna under det normala mellanrummet på två veckor mellan möten. 

Nästa möte 

- Nästa möte äger preliminärt rum 21 april. 

 

F4 Mötets avslutande   Mötet avslutas Kl. 12:35 
 

Deltagare: 
 

Mötessekreterare Erik Djuvfeldt  Mötesordförande Zaimon Sharr 

 

Datum    Datum 

 

Signatur    Signatur 

 

 

Mötesjusterare Anna Lampinen 

 

Datum 

 

Signatur 

 

 

Deltagare: 

Zaimon Sharr, Erik Djuvfeldt, Johanna Levin, Ali Al-Soufi, Jonas Bylund, Linnéa Kolari, 

Salina Söderberg, Anna Lampinen. 
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