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MÖTESPROTOKOLL $$M 5 2/12 

Tisdagen den 2/12-2014 kl. 18.05. 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

Närvarande 
Aneri Patel, ordförande 

Michael Ekström, vice ordförande 

Daniel Ruotsalainen, sekreterare 

Alexandra Holmgren, lokalansvarig 

Frederik Mathiason, kommunikationsansvarig 

Anna Wessén, ambassadör 

Alma Andersson, Nr 1 

Bilagor: 5 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Aneri Patel öppnade mötet kl. 18.06. 

2. Formalia 

a. Mötets behöriga utlysande   Bilaga 1 

Styrelsen beslutade 

att mötet var behörigt utlyst. 

b. Val av justeringsperson 

Michael Ekström anmäler sig frivilligt. 

Styrelsen beslutade 

att välja Michael Ekström till justeringsperson. 

c. Anmälan av förhinder 

Inga anmälda förhinder. 

d. Adjungeringar  

Inga adjungeringar behövde göras. 
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e. Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

f. Bordlagda frågor 

Mötesprotokollet från $$m3 14/15 var inte klart vid vårt senaste protokollförda 

sammanträde. Däremot är det nu klart och är redo att läggas ad acta. 

Styrelsen beslutade 

att lägga protokollet från $$m3 14/15 till handlingarna. 

g. Föregående mötesprotokoll   

Mötesprotokollet från $$m4 den 11/11 är justerat och klart. 

Styrelsen beslutade 

att lägga protokollet från $$m4 14/15 till handlingarna. 

h. Fastställande av föredragningslistan  Bilaga 2 

Micke yrkar på att lägga till punkt 7, Entledigande, och numrera om efterföljande punkter. 

Styrelsen beslutade: 

att fastställa föredragningslistan med sagd ändring. 

i. Beslutsuppföljning  

Styrelsen 14/15 har ännu inga beslut att följa upp. 

k. Meddelanden 

Inga meddelanden. 

3. Revisorer   Bilaga 3 & 4  

Styrelsen beslutade 

att Joakim Tisell till revisor på mandatperioden 20140701-20150630.  

Styrelsen beslutade 

att Denise Fuglesang till revisorssuppleant på mandatperioden 20140701-20150630. 

4. OAR 

Detta diskuterades innan mötet öppnades och gicks snabbt igenom för de som ej deltog 

utanför plenum. 
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5. Styrelsekultur 

Aneri har velat prata om detta ett tag. Främst var Alma inte med senast detta diskuteras. Det 

känns som att vi just nu har lite väl hård ton mot varandra när vi arbetar eller diskuterar. Vi 

är här för att ha kul så detta är helt onödigt. Fröken ordförande vill även påminna om att vi 

bör använda oss mer av styrelsemailen för att uppmärksamma varandra om hur det 

kontinuerliga arbetet fortgår. 

6. VP-uppföljning 

Verksamhetsplanen har inte hittills gåtts igenom så mycket. Vi går igenom den grundligt. 

Kommentarer och status finns att tillgå i matrisen som tagits fram för vår verksamhetsplan. 

Kl. 19:10 ajourneras mötet i 10 minuter för en kort paus. 

Mötet återupptogs kl. 19:20. 

Diskussionen fortsätter och mötet jublar för att en kommunikationsplan har tagits fram. 

7. Entledigande   Bilaga 5 

Av personliga skäl har Jacob Kjellman valt att entlediga sig från styrelse. Detta har han 

diskuterat med Aneri innan det formella entledigandet inkom till styrelsen. Det anses vara 

hans personliga vilja som väger tyngst och att det inte finns någon anledning att ej godkänna 

entledigandet. 

Styrelsen beslutade 

att godkänna Jacob Kjellmans entledigande från Styrelsen.  

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

9. Nästa möte 

Inget nytt $$m planeras då nästa möte infaller nästa år. 

10. Mötets avslutande 

Ordförande Aneri Patel avslutade mötet kl. 19:55.  
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Vid pennan, Stockholm 2015-  Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ ______________________________ 

Daniel Ruotsalainen,  Michael Ekström, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2015- 

 

______________________________ 

Aneri Patel, 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 


