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Protokollförare

Kristina Paandurovic

o
Närvaro

Mathilda Sjö
ödahl, Dennnis Persson, Oskar Pauliin,
Kristina Pan
ndurovic Sarra Hallengreen, Emma Nilsson
N
och Marcus Ödlund.

Anmäld frånvaro

Robin Wiman,Erik Dallarud, Sara Hallengren
H
o
och
Erica Engdaahl

§ ·ÄREN
NDE

ÅTGÄRD
Å

1.

Mötets öppnan
nde

Matilda Sjöd
dahl förklaraar mötet öpp
pnat

2.

Justtering av rö
östlängd

Röstlängden
n justerades till 7 person
ner

3.

Val av mötesorrdförande

Matilda Sjöd
dahl valdes ttill ordföran
nde

4.

God
dkännandee av föredragningslistaan

Mötet godk
kände föredrragningslistaan

5.

Val av sekreterrare

Kristina Pan
ndurovic valldes till sekreterare

6.

Val av justerare

Sara Hallenggren valdes till justeraree tillika röstrräknare

7.

Adjungeringarr

Per Branthlee adjungerass in med yttrranderätt.

8.

Med
ddelandelissta

Meddelandeelistan behanndlades genom att presiidiet
presenterade vad de gjoort sedan förregående mö
öte.
Oskar Paulin lägger till att han har varit på
biblioteksstyyrelsemöte ooch årsmötee med Cnas och
IdéHus och
h en uppföljnning kommeer.
Sara Hallenggren var meed på tryggh
hetskampanjeen i
torsdags i H-huset
H
i Växxjö.
Mötet gick sedan
s
till beeslut.
Beslut: Styreelsen beslutaade att läggaa meddelanddelistan
till handlinggarna.
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Dennis Perssson presentterade kansllirapporten. Mötet
gick sedan till
t beslut.

9.Kaanslirapportt

Beslut: Styreelsen beslutaade att läggaa kanslirapporten
till handlinggarna.
10. Besslut: Presidiiebeslut

Kristina Pan
ndurovic förredrog ärend
det. Mötet gick
g
sedan till beeslut.
Beslut: Mötet beslutadee att fastställla presidiebeesluten.

11. Besslut: Val av studerandeerepresentaanter

Dennis Perssson föredroog ärendet.
Mötet valdee in Oskar P
Paulin till bib
blioteksstyrellsen
Beslut: Oskar Paulin val
aldes in till biblioteksstyrrelsen
och Fanny Oskarsson
O
vvaldes till stu
udentrepreseentant i
IS NV.

12. Besslut: Godkäännande av studentförreningen
Sista Sid
dorna

Dennis Perssson föredroog ärendet.
Beslut: Styreelsen beslutaade att godkkänna Sista
Sidorna som
m studentförrening vid Linnéunivers
L
sitetet.

13. Besslut: Godkäännande av studentförreningen
LUR

Dennis Perssson föredroog ärendet.
Beslut: Styreelsen beslutaade att godkkänna LUR som
studentfören
ning vid Linnnéuniversiteetet.

14. Besslut: Äskan KLUBB

Dennis
D
Perssson föredroog ärendet. KLUBB haar
inkommit med
m en äskann om 11 7000 kr för att betala
b
scenen vid deras
d
Klubbbfestival und
der allkårsvecckan.
Kristina Pan
ndurovic yrkkar på att go
odkänna äskaan
med hälften
n av beloppeet, 5850 kr.
Beslut: Styrelsen besluttade att godkkänna Kristiinas
yrkande med tillägget attt KLUBB ska
s marknaddsföra
arangemangget bland Kaalmarstuden
nter. I
motprestatio
on kräver Liinnéstudenterna ett
deltagande på
p medlemssmötena.
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Dennis Perssson föredroog ärendet. Smålands
S
N
Nation
äskar för ko
ostanden att betala vakteer vid
arangemangget den 8 maars.

15. Besslut: Äskan Smålands nation

Dennis Perssson yrkar ppå att godkän
nna hälften av den
äskade summ
man, 7500 kkr.

Beslut: Styreelsen beslutaade att godkkänna äskan med
7500 kr. I motprestation
m
n kräver Lin
nnéstudenterrna ett
deltagande på
p medlemssmötena och
h att vi ska syynas
på deras kan
naler.
16. Besslut: Äskan Kalmar ES
SS

Matilda Sjöd
dahl föredroog ärendet. SM
S i ekonom
mi
kommer att anordnas i Kalmar. Stu
udenter från hela
landet komm
mer att finnaas i Kalmar under denn
na
period och det
d är en braa möjlighet för oss att synas.
Beslut: Styreelsen beslutaade att godkkänna äskan med
tillägg att Liinnéstudenteerna ska få synas
s
på meer än
bara frukostten och att bbåda parter träffas införr
SM:et. I mo
otprestation kräver Linn
néstudentern
na ett
deltagande på
p medlemssmötena.

17. Besslutsbalans

Beslutsbalan
nsen uppdatterades. Ledamötena skaa ha
workshop och
o informerrar på nästa KS vad de har
h
kommit fram
m till.

18. Övrrigt

Per informeerar om vår nnärvaro på Kalmar
K
Studentlivs Spökboll. M
Matilda, Oskar och Emm
ma
närvarar meed ett bord.
Kristina info
ormerar om
m gruppen om
m medlemsm
möte.
Per och Marrcus är gärnna med.
Kristina info
ormerar viddare om pedaagogiska priiset
och att en grupp
g
ska tilllsättas för attt jobba medd
information
n och nominnering. Per och
o Oskar sittter
med i dennaa grupp. Dan
aniel Svedbjö
örk är
sammankalllande.

19. Besslut: Nästa möte

19 mars kl. 17:00 i Växjjö

20. Mötet avslutatt

Matilda Sjöd
dahl förklaraar mötet avsslutat.
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Vid protokolllet, som är uppsatt

................................................................
Kristina Panddurovic
sekreterare

................................................................
Sara Hallengrren
justerare

Just. Sign..

K.P

M.S

S.H

................................................................
Mattilda Sjödahl
ordfförande

