
Styrelsemöte den 14 november 2018-11-14 
 
Närvarande: Ida Aronsson, Linda Lidén, Åke Holmberg, Malin Kardell, Nils Andersson, 
Isabelle Helenius, Stefan Larsson, Daniella Nygren, Sebastian Von Eichwald, Hashi Ahmed 
Frånvarande: Wille Johansson, Sara Karlsson 
Ordförande: Stefan Larsson 
Sekreterare: Ida Aronsson 
Justerare: Linda Lidén, Sebastian Von Eichwald 

 

Event 
• Kårkväll 24 november. 
• Pre-jultema. 
• Pynt: julgransglitter, julgranskulor, julgran, mistlar, ljusslingor (Malin fixar) 

• Julmusik: Kolla om det finns en DJ, skapa en playlist med lite julmusik. 
• Ska vi göra något under dagen? Som vi diskuterade sist – paketleken.  
• Vi röstar: Alla röstar nej, vi slopar hela idén om paketleken. 
• Kanske träffas och dricka glögg tidigare? t.ex. 19-21. 
• Julsittning med commit. 
• Boka in möte med deras styrelse och planera mer. 
• Priset för medlemmar? Tema? 

• Datum för möte med commits styrelse – vi kollar om 19e november fungerar efter kl. 17.00 

• Nils, Sebastian, Linda och Stefan träffar Commit då. (bestämt) 
• Södra berget. 
• Information om anmälan har gått ut. 6 har anmält sig, det behöver vara minst 10 

 

• Börja skapa alla event på Facebook så att fler människor ser att något är på gång, det kan 
spridas snabbare och på ett bättre sätt 
 

• Nya tider för idrottshallen, Stefan har satt upp nya affischer 

 

• Nya regler – när vi jobbar på kåren ska vi inte behöva städa 

 
Utbildning 
• Under B-uppsatserna, vi diskuterar i styrelsen att handledningen inte fungerat bra. 
• Vi pratar med kursansvarig, samlar information från studenterna och ska försöka hitta en 
lösning. 
• Hur ska vi gå vidare med detta? 
• Vi skriver ett mejl till kursansvarig för B-uppsats och uttrycker våra åsikter. 
 
Skyddsombud 
• Hashi och Stefan har varit och pratat inför Jour17 och Jour18 angående studiemiljön. 
 
Näringslivsutskottet 
• Första mötet 7:e november – uppstart, Åke var där. 
• Övergripande mål: 
- Anordna studiebesök för de olika programmen 
- Anordna föreläsningar och besök från relevanta delar av näringslivet 
- Bidra till att fler studenter besöker och nyttjar MIUN samverkan och innovation 
- Sprida information om möjlighet till ex-jobb, anställningar och liknande 



• Syfte: ”Att bidra och underlätta för studenter och föreningar vad det gäller kontakt med 
näringslivet samt bidra med aktiviteter för att förbereda dem inför kommande yrkesliv genom 
att anordna studiebesök och föreläsningar. 
 
Styrelsen 
• Planering inför årsmötet och överlämning till kommande styrelsen 
• 27 November, 19:00. 
• Vi vill locka så många som möjligt. Ska vi äska om middagsbuffé? 
• Nils kollar med kåren vad det skulle kosta om vi vill ha tacobuffé. 
• Gå ut med att alla måste vara JFS-medlemmar som vill vara med i styrelsen. 
• Daniella ska skicka ut på sociala medier om årsmötet. Vilka poster som finns och vilken mat 
vi ska bjuda på. 
• Stefan ska lägga ut en video om styrelsen för att locka folk. 
• Att tänka på: Nils har haft väldigt mycket att göra, rösta fram två eventansvariga i den nya 
styrelsen? 
• Vi kan gå ut till Jour18 och prata om styrelsen för att locka folk. 
• Gå och prata med dem den 19 klockan 13.15 i J423. 
 
•Sammanställning som sekreterare och kassör ska göra inför årsmötet. 
• Sebastian och Ida fixar det. 
 
• Vi har beställt kuddar till biokvällen den 15 november. 
• Styrelsetröjorna borde komma imorgon den 15 november. Vi kan möjligtvis dela ut dem 
under biokvällen. 
 
• Samarbete med SKS gällande våra aktiviteter. 
• Om de kan få gå in och vara medarrangörer så betalar de alla kostnader. T.ex. inför JFS-cupen 
till våren, och även reflexvästar för JFS-joggen. 
• Vi ska även få ett förråd att ha våra saker i. 
 
• Boka möte med Nationskompaniet och SKS och prata om att vi jobbar som volontärer fastän 
icke-studenter kommer dit. Nils, Hashi och Malin går dit. 
 
• Information om tid efter styrelsebytet. 
• Tanken är att vi ska följa med nya styrelsen till jullovet. 
• Den 8 december är det en utbildning på Clarion hotell. Jour17 är på praktik då. 
• Ska vi ha en intern utbildningsdag för den nya styrelsen? Den 28 november klockan 18.00. 
 
• Musikhjälpen. 
• JFS för musikhjälpen. 
• 10-16 december är musikhjälpen. 
• Jour17 är på praktik. Jour18 och Jour16 och de som kan från Jour17 kan vara med. 
 
• Generaler inför nästa år, fyra personer i Jour18 har blivit nominerade. 
• Ska vi ha två generaler eller ska vi ha tre stycken? (lotta) 
• Vi bestämmer att vi lottar fram tre stycken. 
 
 
Justerare, Hashi Ahmed          
        Datum och Ort 
Namnteckning 



 
 
 
 
Justerare, Åke Holmberg          
        Datum och Ort 
Namnteckning 


