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Närvarande: 
 Matilda Trodin Ordförande 
 Erik Engervall  Vice Ordförande 
 Adam Vendelin Sekreterare 
 Karolina Vänglund PR-Chef 
 Adam Olevall Sportchef 
 Andy Ishak  Informationsanvarig 
 Bawer Calli  Kassör 
 Pouya Ashraf Klubbmästare 
 Linnar Billman Studierådsordförande 
 

 

 
Pouya väljs till justerare. 

 

 
Dagordningen godkänns. 

3.  

 Matilda har varit på ordföranderåd och pratat mycket om samarbeten runt 

sektionerna.  

 Adam V har förberett protokoll 

 Linnar har bokat lokal och tid för studiefika 11 mars och ska på möte imorgon 

 Pouya har fixat klart Semmelfesten och anmält sig till sektionsworkshopen 4:e 

mars. 

 Bawer har äntligen fått sitt testamente. Billogram konto och delat ut pengar till 

människor för lokaler och dylikt. 

 Andy har skickat ut nyhetsbrevet och planerar nästa nyhetsbrev till den 8:e mars. 

Ska på kommunikationsmöte 

 Erik har varit på uthgård och skrivit på papper och ska på möte om alumner. 

 Karolina har gjort färdigt affischer för Semmelfesten och ska snart skriva ut dem.  

 Adam O har haft innebandyträning och turnering. Han har även införskaffat en ny 

fotboll och invigt den på konstgräsplanen. 

 

 

4.  

Åke berättar om sitt arbete med FUM. Var gärna uppdaterade på protokoll och vad 

som händer på mötena. Åke berättar även om sina förpliktelser som revisor.   

 

5.  

Andreas berättar kort om sinasysslor som PR-amanuens.  

IT/DV veckan ska innehålla intressanta lunchföreläsningar för inspiration, samt 

kvällsevent för att få kontakt med äldre IT studenter och även företag. Veckan börjar 8 

april och slutar 11 april med en IT/DV gasque som avslutning. Megaroligt!  
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6.  

Matilda läser upp referatet från FUM. 

 

7.  

Matilda uppmanar styrelsen att hålla skrubben fin.  

 

8.  

Karolina föreslår en intern kalender för styrelsen så att vi har koll på varandras möten. 

 

9.  

 Bawer föreslår att vi höjer priset på kopparna så vi inte längre går minus på varje 

köp. 

 Bawer och Karolina undersöker införskaffande av en griffeltavla för att lätt kunna 

uppdatera prislistan i skrubben. 

 

 

Adam Vendelin  Matilda Trodin  Pouya Ashraf 


