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1. Formalia
1.1 Mötet öppnas
Johanna förklarar mötet öppnat 15.30.

1.2 Val av justerare
Mötet beslutade
att Camilla och Hugo väljs till mötets justerare

1.3 Adjungeringar
Inga adjungeringar.

1.4 Fastställande av dagordning
Ta bort punkt 4.5. då styrelsemötet inte kan rösta genom ett nytt PM. Detta
kommer tas upp på Val-SM istället. Samt 4.3. och 4.4.
Lägga till 5.3. Bonsai.
Mötet beslutade
att fastställa dagordningen med ändringarna.

2. Föregående möte
Föregående möte läses upp.
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3. Informationsrunda
Sigvard ska påminna Idrottsnämnden om att göra deras facebookgrupp öppen.
Samantha har varit på länkmöte i SNOs ställe.
Camilla har bokfört och haft möte med Victor från CL samt har hon växlat in
DSSGs handkassa.
Niklas påminner om att nominera till excellence-priset.

4. Beslutspunkter
4.1 Proposition om verksamhetsplan 18/19
Mötet diskuterar ändringarna som ska göras i verksamhetsplanen. Dessa
ändringar finns som bilaga.
Mötet tar paus 16.47.
Mötet återupptas 16.56.
Sigvard lämnar mötet 17.01.
Mötet beslutade
att lägga fram propositionen om verksamhetsplanen 18/19 som ligger som bilaga
till nästa SM.

4.2. Proposition om budget 18/19
Mötet diskuterar förändringar som ska göras i budgeten 18/19. Dessa
förändringar ligger som bilaga.
Mötet beslutade
att lägga fram propositionen om budget 18/19 som ligger som bilaga till nästa SM.

5. Diskussionspunkter
5.1 Strategi: Efterträdare
Mötet kommer fram till att diskutera detta under tågresan till Lund.

5.2. Överlämningar
Planen är att göra en överlämning som hel styrelse till nästkommande styrelse
samt att ha enskilda överlämningar med sin efterträdare.
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Mötet kommer fram till att varje styrelsemedlem ska fundera och jobba på sin
egen överlämning och att den gemensamma även den ska diskuteras på tåget till
Lund.

6. Övrigt
Inget övrigt.

7. Mötet avslutas
Mötet avslutas 18.30.
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta
möte:
_______________________________
Mötesordförande, Johanna Lindsten

_______________________________
Sekreterare, Erika Qvick

_______________________________
Justerare, Hugo Holsti Heijbel

_______________________________
Justerare, Camilla Blomqvist
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