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Protokoll
Styrelsemöte 2017-10-16
Plats: Södra Latin
Närvarande: Dustin Zojaji. Albin Delibas Heijkenskjöld, Alexandra Lindhé,
Alpha Blad, Astrid Eng, Gelila Girma, Stina Meyerson, Victor Nåhls, Xerxes
Grönlund
Frånvarande: Lina Fjellner, Siri Samuelberg
1. Mötets öppnande
Dustin öppnade klockan 17:40.
2. Val av justerare
Mötet beslutade
Att
välja Gelila till mötesjusterare.
3. Ledamotsrunda
4. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen med följande tillägg:
”7.9; Filmvisning”
5. Föregående protokoll
6. Rapportering
6.1 Samtliga representanter ska ha kollat med sina elevkårer gällande avtal
för styrelsekläder
6.2 Stina och Gelila ska ha kontaktat sina rektorer gällande ledighet för
Deltävling med fokus på Idrott.
KG:s representanter har bokat möte med sina rektorer.
6.3 Södra Latins representanter ska fortsatt kolla upp gällande situationen
gällande Södra Latins Aula.
Detta har gjorts.
6.4 Victor ska ha kollat upp priser och andra relevanta uppgifter kring
Snapchats event-filter till nästa mötestillfälle.
Victor berättade att Snapchat endast erbjuder funktionen till
privatperoner och filtren är då inte så pass ändringsbara som skulle
önskas.
6.5 Albin ska lägga fram förslag på rambudget för Läroverksfejden 2018.
Albin berättade att han inte är redo att framföra något förrän nästa
mötestillfälle.
7. Informations- och beslutspunkter
7.1 Idrott
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7.1.1 Rektorer
7.1.2 Zinken
7.2 Estetik
7.2.1 Södra Latins Aula
Mötet informerades om att aulan är preliminärbokad. Aulan är
bokad från 15:00 och framåt.
Det har även inkommit preliminära ja:n från lärare som säg att inte
kommer boka aulan under den tid då vi önskar göra det. Detta av
anledningen av de har förtur till bokning av aulan.
7.2.2 Övrigt
Mötet diskuterade matlagningstävling, cat-walk och inspelning av
videor.
7.3 Allmänbildning
Mötet spånade i hur upplägget ska vara för allmänbildningen.
7.3.1 Övrigt
7.4 Retorik
Mötet nämnde kort att ta koncept-idéer från programmet Parlamentet.
Dustin berättade om projektgruppen och dess uppgifter gentemot oss.
Mailat runt för att få tips om representanter för jury.
7.4.1 Övrigt
7.5 Funktionärsansvariga
En del av punkten diskuterades under punkt 7.4.
Astrid berättade om förvirringen kring funktionärsansvariga.
Dustin offentliggjorde att han har mailat berörda personer gällande
situationen som uppstått.
7.6 Ekonomi
7.6.1 Räkenskapsår
Mötet diskuterade räkenskapsår och Skatteverkets roll kring det.
Mötet behandlade förslaget Förslag – upphävande av tidigare
förslag.
Mötet beslutade
Att bifalla nämnt förslag.
7.6.2 Rambudget
Albin berättade att rambudgeten ej är färdigställd.
7.6.3 Övrigt
Albin berättade att han gärna skulle vilja bokföra i fysisk
pappersform med tillhörande pärm som kommer behöva
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införskaffas. Detta då han anser det lättare att hantera bokföringen
på det viset.
7.7 Sponsorer
7.7.1 KG Parents
Dustin läste upp det svar som inkommit från KG Parents kassör
gällande det mail som vi skickat till dem angående det aktuella
tvistemålet gällande sponsring som inte inkommit för
Läroverksfejden 2017.
7.7.2 Nanny By Tellus
Dustin och Victor klargjorde närmare detaljer om de avtal som
hittats gällande sponsring. Relevanta ansvariga i styrelsen kommer
att ta hand om situationen.
7.7.3 Mathleaks
Mathleaks har inte svarat på Gelilas svar angående deras förfrågan
om att sponsra Läroverksfejden 2018.
7.7.4 Arla/Oatly
Gelila har mailat båda parterna men har ännu inte mottagit något
svar från någon av dem.
7.7.5 Quizkampen
Gelila har inte fått svar från Quizkampen gällande vår vår förfrågan
om att bli sponsrade av dem.
7.7.6 Övrigt
Xerxes föreslog att Gelila ska kontakta Stureplansgruppen
Geilia berättade om Red Bulls bidrag/sponserbjudande.
7.8 PR
7.8.1 Östra Reals återkomst
Mötet pratade om det som hänt angående Östra Reals
Idrottsförening.
7.8.2 Övrigt
Stina frågade vilka hennes primära arbetsuppgifter är.
7.9 Filmvisning
Mötet kollade på diverse videoklipp rörande inspiration till
Läroverksfejden.
7.10
Fest
7.10.1 Klubbevent
Xerxes berättade att 100 drinkbiljetter. Facebook-evenemang,
bjuda in. Kostar inte något för oss. 6e december.
Mötet beslutade
Att ha klubbeventet den 6e december.
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7.10.2 Skolfest
Mötet kom fram till att ha festen nära inpå premiären av
Läroverksfejden 2018.
Xerxes berättade att Styrelsen för Elevkåren vid Östra Real inte
föredrar att festen sker på Slakthuset.
7.11

Samarbetsavtal
Mötet läste igenom och diskuterade lätt dokument Samarbetsavtal
2017-2018 (1).
Dustin nämnde att styrelsen bör ha ett revideringsmöte.

7.12
Styrelsetröjor
Mötet diskuterade styrelsetröjor, var vi ska beställa dem ifrån, samt vilken
färg de ska ha.
Xerxes föreslog Be the brand som leverantör av styrelsens arbetskläder.
Anstrid och Dustin kom fram till att kostnad för styrelsens tröjor med
Södras avtal ger ett pris med trefärgstryck á 270 SEK.
8. Övriga frågor och idéer
9. Till nästa mötestillfälle
Albin ska ha lagt fram ett förslag på en rambudget.
Gelila och Stina ska ha kollat med sina rektorer gällande ledighet för
Deltävling Idrott.
10. Nästa mötestillfälle
Dustin berättade att nästa möte sker på Kungsholmens Gymnasium måndag
den 23 oktober 2017 klockan 17:15.
11. Mötets avslutande
Dustin förklarade mötet avslutat.
Protokollet justerat av

Dustin Zojaji, Ordförande

Gelila Girma, justerare

Victor Nåhls, Sekreterare
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