Styrelseprotokoll
2021-05-24
Mimers Hus Elevkår

Styrelsemöte måndagen den 24 maj 2021
Plats: Google Meet
Tid: 17:00 - 18:15
Närvarande
Ordförande Ebba Lisnell
Ekonomiansvarig Matilda Ekenmyr
Medlemsansvarig Ellen Björklund
Eventansvarig Cassandra Thorsson
Studentansvarig Alma Wilander
VO Fanny Axell
§

Närvarande
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.
Godkännande av föregående protokoll

4

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

7

Styrelsen beslutar

Svaren utelämnas från protokollet.

Alla berättar hur de mår och svarar på
dagens fråga: “Planer för sommaren?”.
Uppföljning av uppdrag

6

att fastslå den föreslagna dagordningen.

att lägga protokollet från den 2021-05-17
till handlingarna.
Bordet runt

5

Styrelsen beslutar

VO Fanny Axell tillträder mötet för att kolla
läget med styrelsen och informera om att
ha ett extrainsatt årsmöte.
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Styrelsen beslutar
att konstatera att samtliga uppdrag är
genomförda.
Styrelsen beslutar
att adjungera VO Fanny Axell till mötet och
får därmed endast rättigheter till att lyssna
och diskutera under mötet. Den
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adjungerade saknar rättigheter till att rösta
på styrelsemötet.
Uppdatering från studentutskottet
8

Ebba Lisnell tar upp rektorernas svar om
att styrelsen vill beställa in party kanoner
till studenten. Kriterierna som finns är att
dom måste vara miljövänliga och inte färga
av sig ifall det skulle regna.

Styrelsen beslutar
att köpa in två kanoner till varje klass.

Uppdatering från eventutskottet

Styrelsen beslutar

9
-

-

Värvning
10

VO Fanny Axell berättar om värvningen
utav 02 och visar en lägesrapport över
Mimers Hus elevkårs medlemsaktivitet.

Styrelsen beslutar
att skicka ut en påminnelse till alla elever
på teams och att hålla en tävling för alla
3:or där om alla i respektive klass är
medlemmar får dom ett presentkort för
400kr på champagnefrukosten.

Extra insatt årsmöte
11

Styrelsen bestämmer ett datum för det
extra årsmötet för att välja in
styrelsemedlemmar för de vakanta
platserna.

Styrelsen beslutar
att ha det extrainsatta årsmöte den 10/06
kl 16:00.

Övriga punkter
12

Ebba Lisnell pratar om kårkortet och
berättar kostnaden för att ha kvar det.
Nästa möte

13

Nästa möte planeras att äga rum den 31
maj 2021 klockan 16:30.

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:
14

-
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Cassandra Thorsson ska kontakta Partyland om en beställning för 40st party
kanoner.
Ebba Lisnell ska skicka ut en påminnelse till alla på teams om att bli medlemmar.
Ellen Björklund ska skicka ut ett meddelande till alla klass instagramkonton om
att man kan få ett presentkort om alla är medlemmar.
Matilda Ekenmyr ska fixa en text om vad elevkåren gör för brevet för 05
skolstart.
Matilda Ekenmyr ska lägga ut senast onsdagen 26/06 om det extra insatta
årsmötet på instagram.
Ellen Björklund ska ändra namnen så det står i ordning i årets lärare inlägget.
Alla ska hitta något på Kongahälla köpcentrum för värdet av 400kr och skicka till
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Ordförande Ebba Lisnell.
Mötets avslutande
15
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
Mimers Hus Elevkår
Box 574
442 16 Kungälv
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