Styrelseprotokoll
2021-04-19
Mimers Hus Elevkår

Styrelsemöte Måndag den 19 April 2021
Plats: Mimers Hus Gymnasium / Google Meet
Tid: 16:40 - 18:05
Närvarande
Ordförande Ebba Lisnell
Ekonomiansvarig Matilda Ekenmyr
Medlemsansvarig Ellen Björklund
Eventansvarig Cassandra Thorsson
Studentansvarig Alma Wilander
§

Närvarande
Närvarande
Inte 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 Matilda Ekenmyr till
protokolljusterare tillika rösträknare.
Fastställande av dagordning

3

Ebba Lisnell redogör för den fastslagna
dagordningen.
Godkännande av föregående protokoll

4

Styrelsen beslutar

Svaren utelämnas från protokollet.

Alla berättar hur de mår och svarar på
dagens fråga: “Favoritlåt just nu och favorit
ställe att shoppa på?”.
Uppföljning av uppdrag

6

att fastslå den föreslagna dagordningen.

att lägga protokollet från den 2021-04-12
till handlingarna.
Bordet runt

5

Styrelsen beslutar

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

Styrelsen beslutar
att konstatera att samtliga uppdrag är
genomförda.
att föra oavslutade uppdrag till
uppdragslistan.

Lägesrapport

Styrelsen beslutar

7
Mimers Hus Elevkår
Box 574
442 16 Kungälv

att lägga rapporten till handlingarna.
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Uppdatering från studentutskottet

8

Styrelsen beslutar

Ebba Lisnell och Alma Wilander berättar
om de uppstartade mötesförhandlingar.

att alla som kan ska gå på möte på
måndag angående studentmössorna.

Mötet diskuterar fonder och stöd för
styrelsens medlemmar.

att ta vidare det till rektorerna.

Mötet diskuterar ett samarbete med
Partyland, Kongahälla

att försöka boka in ett möte med dom.

Uppdatering från eventutskottet
Ebba Lisnell går genom
verksamhetsplanen för VT och HT för 2021
och VT 2022.
Mötet diskuterar rabatter och samarbeten.

9

Styrelsen beslutar
att skriva en att-sats.
att kolla om man kan förnya gamla
samarbeten och rabatter.

Mötet diskuterar loggan för elevkårens
merch. Ebba Lisnell berättar att
skolledningen inte tillåter att endast skriva
“Mimers Hus” på loggan, och möter
diskuterad då att att ha kvar den gamla
föreslagna loggan.

att fastslå den föreslagna loggan

Mötet tar upp värvning av medlemmar.
Matilda Ekenmyr berättar om svårigheterna
med att nå upp till vissa linjer. Mötet tar
upp olika strategier för att värva upp nya
medlemmar.

att försöka nå ut till avgångsklasserna med
en värvning video.

Kårens hemsida
10

Ebba Lisnell har en förhandsvisning av
kårens kommande hemsida.

Styrelsen beslutar
att göra små ändringar till den nuvarande
designen.

Övriga punkter
Inga övriga punkter.
Nästa möte
Nästa möte planeras att äga rum den 26
April 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:
Mimers Hus Elevkår
Box 574
442 16 Kungälv

Prata med skolledningen om att starta upp en fond för ekonomiskt utsatta elever.
Boka in ett möte med Partyland, Kongahälla
Kolla om man kan förnya gamla rabatter och samarbeten
Göra en värvning video
Boka in möte med de som har hand om den nya hemsidan.
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-

Bestämma tid och genomföra fotograferingen av nya styrelsen.

Mötets avslutande
Styrelsens ordförande Ebba Lisnell förklarar mötet avslutat.

Mimers Hus Elevkår
Box 574
442 16 Kungälv
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________________________________
Mötessekreterare NAMN

________________________________
Mötesordförande Ebba Lisnell

________________________________
Justerare NAMN

Eventuellt kommande sidor består endast av bilagor
Mimers Hus Elevkår
Box 574
442 16 Kungälv
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Bilaga 1: Lägesrapport

avser innevarande kalenderår

Medlemmar 2021-04-19
Antal (Anslutningsgrad) 646 (42,3%)
Ökning senaste månaden +- 0
Anslutning samma tidpunkt förra året cirka 8%

avser innevarande redovisningsår

Resultaträkning 20åå-mm-dd
191 625,21 kr Intäkter
182 184,95 kr Utgifter
9 440,26 kr Resultat
75 744,20 kr Eget kapital
Avstämning verksamhet 20åå-mm-dd
EVENT dd månad

Mimers Hus Elevkår
Box 574
442 16 Kungälv

avser planerad/nyligen genomförd verksamhet
Text
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