
Styrelsemöte 2019-01-07 

1. Mötets öppnande 

Sergej öppnar mötet 

2. Val av mötesfunktionärer 

– Ordförande: Ylva Wanstrand 

– Sekreterare: Sergej Brändén 

– Justerare: Tindrali Vesterlind 

3. Godkännande av dagordning 

Mötet godkänner dagordningen 

4. Anda 

Punkten behandlas. Mötet är glatt över att Sergej Brändén är glad för en gångs 

skull :O 

5. Ordförandebeslut 

Inga ordförandebeslut har fattats 

6. Att-göra lista 

Inget att gå igenom 

7. Ny dagledare 

Vi har en ny dagledare, Ellen Wedin, då Clara Linge slutar och börjar plugga. 

8. Genomgång av handlingar till årsmötet 

- Verksamhetsberättelse 

Lotta Wik har inte hunnit börja på det men det finns ett master 

dokument med alla evenemang och medlemsmöten. 

- Ekonomiskt berättelse 

Sergej Brändén och Tindrali Vesterlind har gått igenom hälften av 

bokföringen för 2018 och börjar skriva rapporten. En del frågetecken 

finns som behöver rätas ut men de beror troligtvis på slarv snarare än 

illvilja. 

- Medlemsmöte PM 

Tindrali Vesterlind har börjat skriva. Får klargörelse om vad PMet 

egentligen innebär. 



- Revisorernas berättelse 

David Lliera har kontakt med revisorn. David Lliera är inte här för att 

rapportera. 

- Verksamhetsplan 

Ingen har tagit på sig att skriva. Vi köttar på med fet verksamhet. Vi går 

igenom verksamhetsplan efter möte 

- Budget 

När Sergej Brändén och Tindrali Vesterlind är klara med den 

ekonomiska berättelsen fortsätter de att skriva budget. Förslag att 

konsolidera flera poster så budgeten inte är plottrig. Separat punkt för 

café. De börjar också spåna på nya ekonomiska rutiner. 

- Att sitta i styrelsen 

Sergej Brändén har skrivit dokumentet. Det är färdigt och skickat till 

Ylva Wänstrand. Dokumentet är skickat med kallelsen.  

9. Hemsidan 

- Bilda får ta för mycket plats på vissa ställen 

- Minimuséet från trapphuset, bilderna därifrån upp på hemsidan 

- Husets historia: Be gamla husare att skriva några paragrafer vad som 

hände och vad som var viktigt under deras tid på tex ungdomens hus 

vänner. 

- Ylva Wänstrand skriver om hur man bokar in ett evenemang. 

- Lägg upp “hur det är att sitta i styrelsen” texten under styrelse fliken. 

10. Valberedning 

Ylva Wänstrand och Lotta Wik börjar tagga för årsmöte och att kandidera till 

styrelsen. 

Nytt mail skickas med info om sista dag att kandidera. 

11. Övrigt 

- Kickoff 

Preliminärt lördag 12 jan. 

- Spelgruppen 

Tindrali Vesterlind har snackat med några ur spelgruppen. Organisera 

städdag för spelgruppen. Förslag: 



Sätt upp stor affisch “VI SLÄNGER ALLT. RÄDDA ELLER MARKERA 

TYDLIGT DET SOM SKA SPARAS MED NAMN OCH FÖRENING. Har 

du frågor kontakta styrelsen” 

- Nya medlemsmöjligheter 

Bli medlem på nätet? På konserter/externa evenemang? 

12. Nästa möte 

Punkten bordläggs till chatten 

13. Mötets avslutande 

Ylva Wänstrand avslutar mötet 

 

Ordförande                                                                                   Justerare 

 

_________________________________                       ______________________________________ 

 

 

 


