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MÖTESPROTOKOLL $$M 12 19/5 

Torsdagen den 19/5-2016 kl. 18:12. 

Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B 

Närvarande 
Fredrik Abele, ordförande 

Angelica Andreasson, sekreterare 

Anton Lagerholm, lokalansvarig 

Kadar Hassan, kommunikationsansvarig 

Alma Andersson, KUTA 

Emma Ingo, Nr 1 och vice ordförande 

Bilagor: 4 
 

1.  Formalia 

a.  Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik Abele öppnade mötet kl 19:16. 

b.  Mötets behöriga utlysande  Bilaga 1 

Kallelse skickades ut torsdagen den 12 maj. 

Styrelsen beslutade  

 att mötet var behörigt utlyst. 

c.  Val av justeringsperson 

Kadar anmäler sig frivilligt. 

Styrelsen beslutade  

 att välja Kadar till justeringsperson. 

d.  Anmälda av förhinder 

Den finns inga anmälda förhinder. 

e.  Adjungeringar 

Inga adjungeringar behövde göras. 
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f.  Anmälan av övriga frågor 

 Krexet-uppträdande 

g.  Bordlagda frågor 

Det finns inga bordlagda frågor. 

h.  Föregående mötesprotokoll 

$$m11 blev inställt, men protokollet för $$m10 blev utskrivet och klart i tid.  

Styrelsen beslutade 

 att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

i.   Fastställande av föredragningslistan Bilaga 2 

Styrelsen beslutade 

 att fastställa föredragningslistan i sin helhet. 

j.   Beslutsuppföljning 

Allt står skrivet i ett googledox-dokument som alla i Styrelsen har tillgång till. 

k.  Meddelanden 

Alma meddelar att hon har haft ett större utvärderingsmöte med KNUT respektive SN idag. 

2.  Äskningar 

Styrelsen har fått in en äskning från Nicklas Prag gällande inköp av kablar till Draget och det 

finns två alternativ. Antingen så köps en enkel uppsättning in för 972 kr eller så köps 

dubbletter in för 1666 kr. Styrelsen diskuterar sinsemellan om vilket alternativ som är 

rimligast då det i dagsläget inte finns något kvittenssystem och om det då finns två kablar 

kanske man inte är lika försiktig som när det bara finns en kabel.  

Styrelsen beslutade 

 att godkänna Nicklas Prags äskning på 972 kr.  

3.  Interimsval 

a.  Val av ledamot i Styrelsen 

Det har inkommit ett sök till en ledamotspost i Styrelsen av Henrik Lindquister. 

Valberedningen höll i intervjun och Ordförande i Valberedningen, Carl Östling, 

vidarebefordrade hur intervjun gått. Ordförande öppnar upp för diskussion. 

Styrelsen beslutade 

 att välja Henrik Lindquister till ledamot i Styrelsen 16/17. 
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b.  Val av Direktör i Krexet 

Det har även inkommit ett sök till Direktör i Krexet av Joanna Messmer. Det har dock inte 

hållits i en intervju och Styrelsen anser att detta skulle behövas, vilket gör att frågan 

bordläggs till näst $$m som kommer att hållas torsdagen den 19 maj.  

4. Gemensam $$-överlämning 

Det är tradition att ha en gemensam överlämning tillsammans med nästkommande Styrelse 

för att gå igenom styrelsearbetet. Styrelsen 16/17 ska ses helgen den 25-26 juni och det är 

rimligt att ha överlämningen på söndag morgon den 26 juni. Fredrik sak ta fram ett underlag 

för överlämningen och man får i uppgift att ta hand om olika delar av detta. 

5. VP wrap-up 

Under året har Styrelsen arbetat med punkterna som finns i Verksamhetsplanen och går nu 

igenom vilka projekt som är avslutade, påbörjade eller ej påbörjade.  

6. Övriga frågor 

Det har inkommit ett klagomål från en person som blivit upprörd under en Krexet-

föreställning, som ska ha gjort narr av en transkaraktär, och detta har vidarebefordrats från 

David Petterson till Styrelsen. Det är dock oklart exakt vad i föreställning som gjorde 

personen upprörd då det är svårt att ta detta vidare.  

7. Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas på torsdagen den 19 maj under lunchen.  

8. Mötets avslutande 

Ordförande Fredrik Abele avslutade mötet kl 21:23. 

9. Orientering 

Styrelsen har inget speciellt att diskutera på denna punkt.  
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Vid pennan, Stockholm 2016-  Justerat, Stockholm 2016- 

 

______________________________ ______________________________ 

Angelica Andreasson,  Kadar Hassan, 

Sekreterare   Justeringsperson 

 

 

 

 

 

Justerat, Stockholm 2016- 

 

______________________________ 

Fredrik Abele, 

Ordförande 

 

 


