Styrelseprotokoll
2021-05-03
Mimers Hus Elevkår

Styrelsemöte måndagen den 3 maj 2021
Plats: Teams
Tid: 16:40 - 17:36
Närvarande
Ordförande Ebba Lisnell
Ekonomiansvarig Matilda Ekenmyr
Medlemsansvarig Ellen Björklund
Eventansvarig Cassandra Thorsson
Studentansvarig Alma Wilander
§

Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande
Närvarande
Beslut/åtgärd

Ärende
Mötets öppnande

1
Styrelsens ordförande Ebba Lisnell förklarar mötet öppnat.
Val av mötesfunktionärer

Styrelsen beslutar
att välja Ebba Lisnell till mötesordförande.

2

att välja Cassandra Thorsson till
mötessekreterare.
att välja Ellen Björklund till
protokolljusterare tillika rösträknare.
Fastställande av dagordning

3

Ebba Lisnell redogör för den fastslagna
dagordningen.

Styrelsen beslutar
att fastslå den föreslagna dagordningen.

Godkännande av föregående protokoll
4

att lägga protokollet från den 2021-04-26
till handlingarna.
Bordet runt

5

Styrelsen beslutar

Svaren utelämnas från protokollet.

Alla berättar hur de mår och svarar på
dagens fråga: Vad gjorde alla på valborg?
Uppföljning av uppdrag

6

Styrelsen följer upp de, av tidigare möten,
fastställda uppdragen.

Styrelsen beslutar
att föra oavslutade uppdrag till
uppdragslistan.

Uppdatering från studentutskottet

Styrelsen beslutar

8
Uppdatering från eventutskottet

Styrelsen beslutar

9
Cassandra Thorsson ger ett förslag om en
Mimers Hus Elevkår
Box 574
442 16 Kungälv

att Cassandra Thorsson ska mejla
Org.nr: 802463-8499
mimerselevkar.se
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paintballturnering tillsammans med andra
elevkårer vid starten av HT 2021.

Paintballfabriken GBG om ett samarbete.

Styrelsen diskuterar kårens rabatter och
om att förnya dom.

att Ellen Björklund ska kontakta alla gamla
samarbeten.

Bild på den nya styrelsen och värvnings
videon
10

Styrelsen diskuterar när de ska lägga ut
bilden på den nuvarande styrelsen och
videon för att värva nya medlemmar.

Styrelsen beslutar
att Matilda Ekenmyr ska lägga ut bilden på
måndagen den 3 maj och värvnings videon
onsdagen 5 maj på kårens instagram.

Övriga punkter
11
Inga övriga punkter.
Nästa möte
12

Nästa möte planeras att äga rum den 11
maj 2021 klockan 17:00.

Styrelsen beslutar
att inte välja någon till nästa fikaansvarig.

Uppdrag till nästa möte
Cassandra Thorsson redogör för de av mötet fastställda uppdragen.
Nedan sammanställs samtliga aktiva uppdrag:
13

-

Cassandra Thorsson ska kolla med alla vinnare av årets lärare vilka tider dom
kan fotograferas.
Cassandra Thorsson ska skriva om texterna till styrelsens poster för den
kommande hemsidan.
Ellen Björklund och Alma Wilander ska boka möte med Emilianos.
Cassandra Thorsson ska mejla Paintballfabriken om turnerings
förslag/samarbete.
Ellen Björklund ska kolla med utgångna rabatter om de är intresserade av ett
förnyat samarbete.
Matilda Ekenmyr ska lägga ut bilden på den nuvarande styrelsen och värvnings
videon på elevkårens instagram.
Ebba Lisnell ska lägga ut värvnings videon på teams.
Ebba Lisnell ska kolla med rektorerna angående finansiering för dekorationen på
studentdagen.
Cassandra Thorsson ska fixa ett formulär för de vakanta platserna i kåren.

Mötets avslutande
14
Styrelsens ordförande Ebba Lisnell förklarar mötet avslutat.
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________________________________
Mötessekreterare Cassandra Thorsson

________________________________
Mötesordförande Ebba Lisnell

________________________________
Justerare Ellen Björklund

Eventuellt kommande sidor består endast av bilagor
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