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Justerare: Sara Karlsson, Linda Lidén 

Ordförande: Stefan Larsson 

Närvarande: Stefan Larsson, Nils Andersson, Linda Lidén, Sara Karlsson, Åke Holmberg, Hashi 

Ahmed, Magnus Wilsson, Sebastian von Eichwald. 

 

  

Event/Eventutskott 
 

• Event tillsammans med Publicistklubben och Reportrar utan gränser 

 

Nils kollar med SKS om det går att hyra Grönborg den 7 november mellan 18.00 och 20.00. 

Ser också över möjligheten att det finns mat och dryck, samt att publiken kan äta samtidigt 

som de tittar på föreläsningen. 

 

Förutom kostnaden för marknadsföring i form av publiceringar i våra sociala kanaler beslutar 

vi att ta 50 % i kostnad för lokalen, jämfört med vad SKS hade tagit i betalt. 

 

Sara kommer att ordna med affischer om så behövs för eventet. 

 

Daniella kommer att ansvara för publiceringar för eventet samt att affischerna sätts upp på 

universitetets område. Flera andra styrelsemedlemmar är villiga att hjälpa till. 

 

Information om vad som ska stå på affischerna meddelas från Stefan när PK och RUG har 

lämnat information om detta. 

 
• Biokväll för JFS medlemmar 

 
Nils kollar om det är möjligt att hyra en sal eller ett rum för att ha en biokväll. 
Meddelande om detta ska lämnas senast på måndag den 15 oktober. 
 
Preliminärt beslutar vi om att ha en biokväll på torsdag den 18 oktober med start någon gång 
mellan 19.00 och 20.00. 
JFS kommer att bjuda på läsk och kexchoklad till de medlemmar som kommer. 
 
Eventet är endast till för JFS medlemmar och är ett bra event för att locka nya medlemmar till 
föreningen. 
 
När Nils har fått klartecken med lokal ansvarar Daniella för att sprida eventet till JFS 
medlemmar. 
 
 

• Stående tid i en idrottshall 
 
Vi kollar på att ha en stående tid i Sporthallens B-hall. 
 
Bokningssidan strulade så vi vet inte vad det kommer att kosta.  
 

https://docs.google.com/presentation/d/1iPzS6wr_Pe5w_ExN5vSU_Z47P1DDl6uCbSI1YmNvImk/edit?usp=sharing


Stefan meddelar när vi vet hur mycket det kommer kosta att ha en tid i veckan och beslut tas 
i styrelsen Facebookchat. 
 
Som det ser ut nu är det möjligt att ha en stående tid i B-hallen mellan 20-21 på söndagar, 
som vi kan testa några veckor för att se om det kommer folk. 
 

• Event på Södra berget 
 
Vi planerar för att ha ett event på Södra berget för våra medlemmar. Det kommer att 
innehålla 1h bowling och 0.5h lasermaxx. 
 
Priset för medlemmarna kommer att vara 150 kronor, vilket betyder att JFS subventionerar 
priset med 30 per medlem. 
 
En intresseanmälan ska skickas ut till våra medlemmar senast på måndag den 15 oktober. 
Deadline för intresseanmälan är den 28 oktober. 
 
Priliminärt bestämmer styrelsen att eventet kommer att vara den 17 november. 
 
Det är möjligt att boka buss. Bussarna till Södra berget går att boka från 09.00 och från 
Södra berget fram till 16.00. 
 
 

• Kårlista 
 
Styrelsen beslutar att ha en kårlista för vilka som ska jobba för förening, likt den som fanns 
förra läsåret. 
 
Stefan kommer att skapa denna lista och skicka den vidare till Nils. 
 

• JFS Kårkväll lördag den 24/11 
 
Vi beslutar att alla ska tänka på vad vi kan göra på vår kårkväll lördagen den 24 november. 
Vid nästa styrelsemöte kommer beslut om aktivitet och tema tas. 
 

 

Utbildning/Utbildningsutskott 
 
Utbildningsutskottet meddelas att det är sammanträdande den 18 oktober. Information om 
detta har skickats till utbildningsutskottets styrelsemejl. 
 

 
Skyddsombud/Skyddsombudutskot 
  
Mejladressen: Skyddsombud.jfs@sks.miun.se, får ett nytt lösenord efter att det förra tappats 
bort. Lösenordet ges till skyddsombud under mötet. 
 

 

Karriär/Karriärsutskott 
 

 

Ledningsutskott 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y4m8TMrBaoZ6WRbflk9le2-VuEAB7Axsp3HcdNlPszU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Nc27RYUC2YvpDEPE1CIlfVFE7OZhgIL/view?usp=sharing
mailto:Skyddsombud.jfs@sks.miun.se


 

 
Ledningsutskottet meddelas att det är sammanträdande den 23 oktober. Information om 
detta har skickats till ledningsutskottets styrelsemejl. 
 

  

Styrelsen 
 
Styrelsen beslutar vilka ansvarsområden som tillfaller styrelsens olika poster. Strukturering 
bifogas här. 
 
Ny strukturering för dagordningen vid JFS styrelsemöten. Från och med nu kommer 
ordförande att skicka ut att blankt googledokument och sedan är det upp till ansvariga/utskott 
att skriva i de punkter som den anser behöver tas upp på kommande möte. Därmed har alla 
ansvar för sitt område och JFS styrelse får ta del av info från alla områden. 
 
Det är viktigt att alla i styrelsen ska kunna kräva ett styrelsemöte i fall att det händer någon 
som anses viktigt för styrelsen att diskutera eller ta del av. Behov av styrelsemöte meddelas 
till ordförande/vice ordförande som kallar styrelsen till mötet. 
 
Alla som har registrerat sig som medlemmar på Ebas,Ungmedia har inte betalat.  
 
Stefan har sammanställt en lista som skickas till Sebastian, vars uppgift är att se till så att 
alla betalar. 
 

Vi beslutar oss för att äska för tröjor till styrelsen, hoodies. 
 
Stefan designar tröjorna och samråder designen med styrelsen. 
När design och storlekar är bestämda kommer vi att äska för tröjorna. 
 

 

Övrigt 
  

• Julsittning - Vi beslutar att vi vill ha julsitting tillsammans med Commit 
• Vi beslutar att nästa styrelsemöte preliminärt kommer att vara den 1 november 

klockan 15.15 
• Vi beslutar att årsmötet kommer att vara den 27 november, 19.00. 
• Praktik för tvåorna. Det har uppstått irritation kring tvåornas praktik. Hashi ser till att 

ett möte sätts upp med Peter Jonriksson för diskussion kring problemet. 
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1w-F9uZGBsrr3yOaLZyZY4_2T-R5C_7LKYBnO82mATrc/edit?usp=sharing

