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Protokoll
Styrelsemöte 2017-10-09
Plats: Östra Real
Närvarande: Dustin Zojaji, Albin Delibas Heijkenskjöld, Alexandra Lindhé,
Astrid Eng, Gelila Girma, Lina Fjellner (via telefon), Siri Samuelberg, Stina
Meyerson, Victor Nåhls, Xerxes Grönlund
Frånvarande: Alpha Blad
1. Mötets öppnande
Dustin förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare
Mötet beslutade
Att
välja Gelila som mötesjusterare.
3. Ledamotsrunda
4. Godkännande av dagordning
Mötet beslutade
Att
godkänna dagordningen i sin helhet.
Mötet beslutade att riva upp det tidigare beslutet.
Dustin föreslog att lägga punkt ”8.8; Fest” och ”8.9; Revidering” till
handlingarna.
Mötet beslutade
Att
godkänna dagordningen med tilläggen ”8.8; Fest” och ”8.9;
Revidering.”
5. Föregående protokoll
Mötet tog ej beslut gällande godkännande av föregående protokoll.
6. Val av nya ledamöter
Mötet beslutade
Att
anta Alexandra Lindhé och Xerxes Grönlund som nya representanter
för Östra Reals Gymnasium.
Att
anta Alexandra Lindhé som Ansvarig för Deltävling med fokus på
Retorik och Xerxes Grönlund som Ansvarig för Deltävling med fokus på
Allmänbildning.
7. Rapportering
7.1.
Samtliga skolrepresentanter ska ha kollat med sina elevkårer
gällande avtal för styrelsekläder.
Södra har försökt få tag på Södras Latins Elevkårs ordförande, men utan
svarar. Norra och KG har inte lyckats slutföra uppdraget.
Mötet beslutade
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Att berörda representanter ska lägga fram sin del av uppdraget vid
nästa mötestillfälle.
7.2.
Gelila och Stina ska ha kollat med sina rektorer gällande ledighet för
idrotten
Pratat med Ordförande för Kungsholmens Gymnasiums Elevkår gällande
uppdraget. Personen i fråga har inte kunnat nå Kungsholmens
Gymnasiums rektorer.
8. Informations- och beslutspunkter
8.1.
Idrott
8.1.1. Zinkensdamms IP
Mötet fick reda på att Zinkensdamms IP inte är bokad. Ett möte
med Max Öberg (Ansvarig för Deltävling med fokus på Idrott under
Läroverksfejden 2017) gällande frågan kommer att ske senare i
veckan.
8.1.2. Övrigt
Xerxes vill få med amerikanska fotboll kommande år
Mötet diskuterade cheerleading och dess eventuella roll som delmoment
under deltävlingen.

8.2.
Estetik
8.2.1. Södra Latins Aula
Södras representanter har ej slutfört sitt uppdrag.
Albin har snackat med en lärare på skolan gällande frågan. Denne
ska preliminärt vara villig att byta bokade tider för att ge
deltävlingen utrymme att ske vid önskad tid och datum.
8.2.2. Övrigt
8.3.

Allmänbildning
Mötet fick veta att Lisa Diaz (tidigare Ansvarig för Deltävling med
fokus på Allmänbildning under Läroverksfejden 2017) kommer att ha
en överlämning tillsammans med Xerxes gällande övertagande av
rollen i fråga.

8.3.1. Övrigt
8.4.
Retorik
8.4.1. Övrigt
8.5.

Sponsorer
Mötet diskuterades situationen kring sponsring från KG Parents.

8.5.1. KG Parents
8.5.2. Mathleaks

2017-10-09

Organisationsnummer: 802444-8451

Protokoll
Gelila berättade att Mathleaks vill inte sponsra Läroverksfejden
med pengar, utan med koder till deras app som kan delas ut till
besökande på tävlingarna.
Mötet spånade även i potentiella sponsorer och kollade igenom den
sponsringslista som användes inför Läroverksfejden 2017.
8.5.3. Övrigt
8.6.

PR
Mötet diskuterades Snapchat och ett eventuellt tillämpande av dess
event-filter under deltävlingarnas skeenden.
Mötet beslutade
Att ge Victor i uppdrag att kolla upp priser och andra relevanta
uppgifter kring Snapchats event-filter till nästa mötestillfälle.

8.6.1. Övrigt
8.7.
Ekonomi
8.7.1. Räkenskapsår
Albin berättade om situationerna kring Läroverkfejdens
räkenskapsår, relation med Skatteverket och bokföring.
Mötet beslutade
Att bifalla Albins förslag; ”FÖRSLAG räkenskaper”.
8.7.2. Rambudget
Albin berättade att han håller på med rambudgeten för
Läroverksfejden 2018, och kommer lägga fram ett förslag inför
kommande mötestillfälle.
8.8.
Östra Reals Elevkår meddelar att de skulle föredra att ha LvFesten på
Café Opera. Alternativt att det sker på Slakthuset eller likvärdigt.
Mötet beslutade
Att ett PR-event (fest) ska genomföras några veckor efter att Östra Reals
Gymnasium officiellt har går med i Läroverksfejden. Temat för eventet
kommer vara "Välkomna tillbaka Östra", eller något likvärdigt.
8.9.

Mötet bordlade punkten.

9. Övriga frågor och idéer
10. Till nästa mötestillfälle
Att
samtliga representanter ska ha kollat med sina elevkårer gällande
avtal för styrelsekläder.
Att
Stina och Gelila ska ha kontaktat sina rektorer gällande ledighet för
Deltävling med fokus på Idrott.
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Att
Södra Latins representanter fortsatt ska kolla upp gällande
situationen gällande Södra Latins Aula.
Att
ge Victor i uppdrag att kolla upp priser och andra relevanta uppgifter
kring Snapchats event-filter till nästa mötestillfälle.
Att
2018.

Albin kommer lägga fram förslag på rambudget för Läroverksfejden

11. Nästa mötestillfälle
Ordförande påminde om nästa mötestillfälle: Måndag den 16e oktober 2017
klockan 17:15 på Södra Latins Gymnasium.
12. Mötets avslutande
Dustin förklarade mötet avslutat.
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