17/11/20

Beslutsprotokoll styrelsemöte
Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening
Närvarande: Kajsa Roman, Linnea Gunne, Ylva Behrnerts, Leo Kleja, Wilma
Parmander, Elias Wergelius, Mimmi Shen, Ingrid Norén, Emilia Zettergren, Hannes Oscarsson,
Vilma Mattsson, Hannah Wikforss-Green (12 st)

1. Mötets öppnande
-

Ordförande Kajsa Roman förklarar mötet öppnat kl. 15.23

2. Val av mötesfunktionärer
-

-

Mötet föreslår Kajsa Roman till mötesordförande, förslaget bifalles.
Mötet föreslår Ylva Behrnerts till mötessekreterare, förslaget bifalles.
Mötet föreslår Emilia Zettergren till protokolljusterare tillika rösträknare för mötet,
förslaget bifalles.

3. Godkännande av dagordningen
-

Mötet godkänner dagordningen.

4. Beslutspunkter
-

-

Mötet beslutar att för varje ny medlem som skriver upp sig mot försäkringsbolaget,
och föreningens samarbetspartner, Hedvig, ska föreningen få en större summa pengar
(spons från Hedvig) per medlem istället för att få en klumpsumma oberoende antal
inskrivna.
Mötet beslutar att styrelseutbildningen med SSR ska hållas måndagen den 30
november.
Mötet är överens att det är näringslivsutskottets ansvar att ha lite extra koll på
stipendium och tillhörande information.
Mötet beslutar att LUPEF ska bli medlemmar i Malmö mot diskriminering.
Mötet är överens om att kommunikationsutskottet kan investera i premiumversionen
av den Wordpress designen som föreningen använder idag.
Mötet beslutar att ordförande Roman svarar medlemmen i fråga via mejl och
förklarar att ett diskussionsforum kommer hållas kontinuerligt i framtiden.
Mötet är överens om att debattklubben kan hålla sitt evenemang på plats den 18
november.
Mötet är överens om att föreningen ska anpassa sig till de nya restriktionerna som
träder i kraft den 24 november. Utskottsmöten i framtiden ska alltid ske digitalt ifall
det är fler än 8 personer som vill delta. Om möten med färre än 8 personer ska i så
stor utsträckning som möjligt hållas digitalt.
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5. Nästa möte
-

Styrelsen beslutar att nästkommande möte skall äga rum 1 december

6. Mötet avslutas
-

Ordförande Kajsa Roman förklarar mötet avslutat kl. 17.32
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Justeras,
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