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Tid: 12:00
Plats: Distans

Närvarande
Ordförande Fredrik Meisingseth

Vice Ordförande Tarek Alhaskir
Kassör Tobias Gabrielii

Sekreterare Hannes Bergström
Skyddsombud Sara Nordin Hällgren

Ordförande DP Axel Prebensen
Ordförande F6 Jonas Bohlin till 12:09

Ordförande FnollK Carl Strandby
Ordförande SNF Albert Johansson

Ledamot Valberedningen Felix Augustsson till 12:54
Ledamot Valberedningen Jonathan Bengtsson till 12:54

§1 Mötets öppnande Fredrik öppnar mötet 12:03!

§2 Val av justerare Tobias Gabrielii väljs till justerare.

§3 Adjungeringar Inga

§4 Fastställande av
gruppnomineringar

§4.1 F6 Jonathan presenterar nomineringarna och förklarar att de var överens
med sittande F6 i frågan. Jonas instämmer.

Beslut: att fastställa gruppnomineringen för F6.

§4.2 Foc Felix presenterar nomineringarna och berättar att de medvetet har valt
en mix av gammla och nya. Sara tycker att de ser jättebra ut.

Beslut: att fastställa gruppnomineringen för Foc.

§4.3 DP Felix presenterar nomineringarna och förklarar att det endast finns 8 no-
minerade när det finns 10 platser i DP. Det diskuteras en del kring tek-
nikaliteterna bakom en sådan gruppnominering då det kan vara oklart
ifall resterande poster är vakantsatta eller inte. Det påpekas att man bör
kunna informera om att tanken bakom nomineringen är att man endast
vill välja in 5 istället för 7 ledamöter. Felix berättar att motivationen
till den nuvarande guppnomineringen är att sätta gruppdynamiken i fo-
kus då det känns som en grupp människor som arbetar bra ihop. Axel
säger att DP är överens med valberedningen. Albert känner att det är
valberedningens uppgift att göra de bästa möjliga nomineringarna och
att styrets åsikt inte bör väga för tungt. Tobias håller med och säger att
han litar på valberedningens och DP:s åsikter.

Beslut: att fastställa gruppnomineringen för DP.
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§5 Preliminär VP Tobias presenterar den preliminära verksamhetsplanen och förklarar att
vi i samråd med asparna har lagt till lite saker. Mötet tycker att den
ser bra ut.

Beslut: att fastställa den preliminära verksamhetsplanen.

§6 Preliminär Budget Tobias presenterar den preliminära budgeten. Den är ganska lika föregå-
ende år men har sett vissa justeringar utifrån vad som har gått åt under
vårt verksamhets år. Han skulle även vilja yrka på att lägga till 3000kr
till FinForms budgetpost. Fredrik undrar varför budgeten är överlag läg-
re för nästa år. Tobias berättar att det bland annat har att göra med
inkomster från sektionsbilen.

Beslut: att fastställa den preliminära budgeten med Tobias
ändringsyrkande.

§7 Övriga frågor

§8 Mötets avslutande Fredrik avslutar mötet 13:04!

Göteborg den

Fredrik Meisingseth
Mötesordförande

Göteborg den

Hannes Bergström
Mötessekreterare

Göteborg den

Tobias Gabrielii
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
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