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Datum: 2021-05-24 

Plats: Zoom, kl. 12:15 

Närvarande:  Noa Andersson, Ella Hegbart, Olivia Säwe, Erika Fagernæs, Ellen Colin, Hannes 

Torehov, William Nordström, Victoria Barth Håkansson, Theresia Gouranius, Ida 

Strömberg, Adisa Garibovic, William Tellman, Emma Buhr, Maja Edholm. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

§ 1. Mötets öppnande: Ordförande Noa Andersson öppnade mötet. 

 

§ 2. Godkännande av  

dagordning: Dagordningen godkändes. 

 

§ 3. Val av justerare: Hannes Torehov och Victoria Barth Håkansson valdes till att justera protokollet. 

 

§ 4. Föregående mötes- 

protokoll: Beslut: att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.   

   

§ 5. Genomgång av kontrakt  

Nyckelkontrakt  

- Inga ändringar i kontraktet från föregående år, inga tillägg från styrelsen. 

- De som har nycklar sedan tidigare och vill behålla dem ska meddela Noa. Vill någon annan få en nyckel 

ska detta meddelas till Noa. 

 

Gruppkontrakt  

- Genomgång av kontraktet. De delar som diskuterades och ändrades var; 

- Möten:  

o Ingen handuppräckning, styrelsemedlemmar är fria att prata under mötet.  

o Vid försening eller frånvaro från möte ska ordförande meddelas i god tid.  

o Inga specifika anledningar för giltig frånvaro specificeras i kontraktet. Giltig frånvaro bestäms 

enligt vad som anses som skälig anledning.  

- Konflikter:  

o Konflikter mellan styrelsemedlemmar ska i första hand lösas mellan de som direkt berörs av 

konflikten. Vid behov kan konflikten tas upp med ordförande.  

o Konflikter ska lösas inom 48 timmar, därefter ska konflikten släppas.  

 

§ 6. Beslutsfattande          Angående Fullmakt åt William Tellman att ingå avtal med företag i frågor om 

evenemang där företagen står för hela kostnaden och som rör hans evenemang, 

näringslivsutskottet. Täcker företaget inte all kostnad ska beslutet gå genom 

styrelsen.  

                                            Beslut Styrelsen ger William Tellman fullmakt.  

                 

                  Angående Spons om 1000 kr till dekorationer för kandidatsittningen.  

                  Beslut Styrelsen godkänner spons om 1000 kr till kandidatsittningen. 

AJF har därmed subventionerat kandidatsittningen med 2750kr, tillsammans med 

1000 kr spons för dekorationer.   

Beslutet beslutades av hela styrelsen efter mötet, via Messenger.  

 

§ 7. Städdag i Lagis 

- Mycket att gå igenom i förrådet. Noa och Sara från Jur6 tillsammans med en eller två från AJF och Jur6 

bestämmer en dag och städar/går igenom. Detta bestäms i messengergruppen.  

 

§ 8. Övrigt 
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- Förslag på pluggstuga 26 augusti eftersom det passar med nollans schema. Nollans första tenta är först 8 

oktober och nytt datum närmare tentadatum ska föreslås.  

   

 

§ 9.  Nästa styrelsemöte: Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 31/5 klockan 17.00. 

 

§ 10.  Mötets avslutande: Ordförande Noa Andersson förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Ordförande: Vid protokollet: 

Noa Andersson Ella Hegbart  

  

 

 

 

 

Justerare: Justerare: 

Hannes Torehov Victoria Barth Håkansson 


