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Protokoll
Konstituerande styrelsemöte 2017-09-11
Plats: Östra Real
Närvarande: Albin Delibas Heijkenskjöld, Alpha Blad, Astrid Eng, Dustin
Zojaji, Gelila Girma, Lina Fjellner, Lucas Goldring, Siri Samuelberg, Stina
Meyerson, Victor Nåhls
Frånvarande: William Hägglund
1. Mötets öppnande
Dustin Zojaji öppnade mötet klockan 16:55.
2. Val av justerare
Mötet beslutade att välja Gelila till mötesjusterare.
3. Ledamotsrunda
Mötet lärde känna varandra genom presentationer om sig själva.
4. Godkännande av dagordning
Dustin föreslog att lägga till punkt 6.10; KG Parents (Kungsholmens
Gymnasiums Föräldraförening) i dagordningen.
Mötet beslutade
Att
godkänna dagordningen i sin helhet, med tillägg av punkt 6.10.
5. Föregående protokoll
Inget föregående protokoll fanns att lägga till handlingarna.
6. Informations- och beslutspunkter
6.1.  Dustin berättade om vad som gäller gällande mötesteknik och
protokollföring.
6.2.  Dustin gick igenom förslaget Förslag på firmatecknare för
Läroverksfejden.
Mötet beslutade
Att ge Dustin Zojaji, Albin Delibas Heijkensjöld och Victor Nåhls
behörighet att teckna
föreningens firma, var för sig, och därmed vara föreningens firmatecknare.
Att återkalla tidigare firmatecknarbehörigheter.
Att punkten justeras omedelbart.
6.3.  Dustin berättade varför det föreslås att byta från Dropbox till Google
Drive gällande lagring av organisationens dokument och filer.
Mötet beslutade
Att byta från Dropbox till Google Drive.
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6.4.  Dustin berättade kort om de mailadresser som ska tilldelas samtliga
medlemmar i Styrelsen för Läroverksfejden. Albin önskade att få en
mailadress som inte innefattar hela hans namn.
6.5.  Zinken behöver bokas. Mötet blev informerade att rektorerna ska
kontaktas angående bokning av Zinkensdamms IP i samband med
Deltävling med fokus på Idrott. Mötet gick igenom vilka som är ansvariga
för att informera de på medlemsskolorna ansvariga för schemaläggning
gällande den lediga eftermiddag som ska ges ut i samband med
deltävlingen i fråga, samt diskuterade vilket datum som gäller för
genomförandet av den.
6.6.  Mötet gick igenom vilka poster/ansvarsområden som finns, och
resonerade i vilka de skulle önska att bli tilldelade.
Mötet beslutade
Att välja de poster som föreslagits av mötet. Vilket innebär att anta
Astrid och Alpha som ansvariga för Deltävling med fokus på Estetik, Lina
och Siri som ansvariga för Deltävling med fokus på Idrott, Stina som
PR-ansvarig, Gelila som Sponsoransvarig, Lucas som ansvarig för
Deltävling med fokus på Allmänbildning, och William som ansvarig för
Deltävling med fokus på Retorik.
6.7.  Dustin gick igenom situationen kring ordförandeklubban. Dustin
berättade att en ny sådan behöver införskaffas. Han föreslog att mötet ska
ge honom i uppdrag att kolla upp förslag på en ordförandeklubba som ska
köpas in, och lägga upp ett förslag i mappen Förslag på Google Drive.
Mötet beslutade
Att ge Dustin i uppdrag att kolla upp förslag på en ordförandeklubba
som ska köpas in, och lägga upp ett förslag i mappen Förslag på Google
Drive.
6.8.  Mötet diskuterade styrelsebilder. Dag som foton ska tas på, samt
kläder diskuterades. Albin och Victor ska ansvara för fotograferingen.
6.9.  Dustin föreslog att en fast mötesdag ska antas. Mötet diskuterade
vilken dag och tid som passar bäst respektive sämst för ändamålet.
Mötet beslutade
Att inte anta en bestämd mötesdag.
6.10. Dustin gick igenom vad Kungsholmens föräldraförening har begärt för
att ge oss bidrag och om situationen gälande pokalen. De vill att vi samlar
in kvitton för utgifter till en summa av kring 12000 kr (SEK), lägger till
deras logga på hemsidan, samt korrigerar ingraveringen på pokalen som
hänvisar till att pokalen är ett bidrag från KG Parents (Kungsholmens
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Gymnasiums Föräldraförening). I fallet gällande ingraveringen på
pokalen är de missnöjda med vad som står, då texten inte uppfyller deras
önskemål.
Dustin föreslog att Victor ska ansvara för att lämna kvitton till KG Parents
som uppgår i en summa av 12000 kr (SEK), samt lägga till deras logga på
hemsidan. Lucas erbjöd sig att kolla upp gällande ingravering, av KG
Parents och tidigare vinnare, på pokalen.
Mötet beslutade
Att ge Victor i uppdrag att samla kvitton från föregående räkenskapsår
som uppgår i en summa av utgifter på 12000 SEK innan månadens slut.
Att ge Lucas i uppdrag att undersöka vilka alternativ som finns gällande
att ingravera KG Parens bidragstext och tidigare vinnare på pokalen.
Att ge Victor i uppdrag att lägga upp loggan för KG Parents på hemsidan.
7. Övriga frågor
Mötet diskuterade arbetskläder till styrelsen. Det nämndes att tidigare års
kläder ansetts vara för dyra.
Alla styrelserepresentanter får i uppdrag att kolla med sina kårer gällande
beställning och erbjudanden av arbetskläder till styrelsen.
8. Till nästa mötestillfälle
Dustin ska kolla upp förslag på en ordförandeklubba som ska köpas in.
Victor ska samla ihop kvitton från föregående räkenskapsår som uppgår i en
summa av utgifter på 12000 SEK innan månadens slut.
Lucas ska undersöka vilka alternativ som finns gällande att ingravera KG
Parens bidragstext och tidigare vinnare på pokalen.
Victor ska lägga upp loggan för KG Parents på hemsidan.
9. Nästa mötestillfälle
Nästa möte sker på Södra Latins gymnasium under måndagen den 18e
september klockan 17:30.
10.Mötets avslutande
Dustin förklarade mötet avslutat 18.01
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