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1 Mötets öppnande 
Tid: 13:07 
 
2 Runda bordet 
Styrelsemedlemmarna uppdaterar varandra om psykosocial status.  
 
3 Föregående möte  
Snabb uppföljning. Finns en punkt även i detta möte diskuteras den i Diskussionspunkter. 

● Lista på kontaktuppgifter till våra medlemmar 
○ Kåren har men håller på att arbeta på hur de vill hantera den listan. 
○ Vi pratar med nästa års styrelse om detta 

● Vi pratade om ohmsits, tårta och en dag med styrit.  
○ Tobias har inte skickat ut enkät än, det måste han göra 

 
4 Meddelanden  
Information om operativt arbete från mötets deltagare. Diskussioner bordläggs till 
Diskussionspunkter.  

● Köket 
○ Akritekt + inblandade var här. 
○ Saker går frammåt! 
○ Inget att föra vidare. 

● Automaten i köket 
○ Dom kan hämta den under renoveringen. 
○ Vi vet inte om vi har 0 eller fler dagars uppsägningstid. 
○ Johan jobbar på att få tag i avtalet. 



 
5 Äskningar 
Ifall äskningar inkommit tar vi upp dessa här. 

● - 
 
6 Diskussionspunkter 

● Tårta 
○ Vem köper? 

■ Johan  
■ En vegansk/laktosfri (helst samma som glutenfria) 
■ En glutenfri 
■ Samt andra smaker 
■ 50 personer 

○ Byter vi dag? 
■ Vi byter dag till tisdagen 28 Maj 12.15 Sandlådan eller Hubben 

○ Vem meddelar PL och alla aktiva? 
■ Tobias 

● Ohmsits 
○ Vilka handlar? 

■ Ludd kan.  
■ Johan kan också handla  

○ Vem gör vad? 
■ Vi syns imorgon vid 12. Simon skickar ut info till Emiritus om 

ohmsitsen. Rebecca frågar om värmeskåp 
○ Klädkod? 

■ Kavaj 
● Överlämning 

○ När? 
■ 2 Juni  

○ Vilka planerar? 
■ Johan och Tobias, Omar kanske är konsult 
■ Johan skickar ut meddelande om överlämning 

○ Innehåll? 
■ Gör det inte tråkigt 
■ Inga konstiga case 
■ Relevant innehåll, typ incidenter under året 
■ 5-kamp på liseberg önskas 
■ Promenad i stan funkar men gör det bra 

● Kommitteeavslutning 
○ Tacobuffe och fruktsallad med glass.  
○ Simon och Tobias är ansvariga för att handla 
○ Rebecca är ansvarig för att fråga om värmeskåp 
○ Glöm inte hålla ett tal om att tacka 

● Bord 
○ Använda PL stöd? 



○ Studierum? 
■ Ja 

○ Grupprum? 
■ Ja 

○ Höjsänkbara? 
■ Ja 

○ Prata med PRIT om våra tankar att ha 2 nya bord i grupprummet, 2 nya bord i 
studierummet. styrIT står för eventuellt inköp. 

■ Simon är ansvarig 
■ Simon är också ansvarig för att mäta befintliga bord 

● Möte med nya styrIT? 
○ Kanske börja bjuda in dem på möte? 

■ Nej vi tar allt på överlämningen 
○ Kanske ha möte med sina postefterträdare? 

■ Ja 
○ Skriv er kontinuitet!!  

■ Ja 
 
7 Övrigt 

● Behöver någon styrelsemedlem hjälp eller stöd i sitt arbete? 
● Bra prestationer sedan förra mötet 
● Utvärdering av detta möte 
● Övrigt på sektionen 

 
8 Mötets avslutande 
Tid: 15:05 
 


