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Protokoll – Kårledningsmöte 19/2—19  
 
§1 Mötets öppnande 
När det öppnas 07.30 
Närvarande: 
Andreas Nordqvist 
David Olsson 
Hanna Nejstgaard 
Erik Turesson 
Viktor Espeling 
Mette Barten 
Mikaela Mattsson 
Samuel Carlen 
Alice Olsson 
 
 
 
Ärende     Beslut/åtgärd 
  
§2 Val av mötesordförande 
Kårledningen beslutar att    Välja Andreas Nordqvist 

till mötesordförande 
 
§3 Val av mötessekreterare    
Kårledningen beslutar att     Välja Erik Turesson  
    till mötessekreterare
    
 
§4 Val av justerare 
Kårledningen beslutar att   Välja Viktor Espeling  

till justerare 
 
§5 Godkännande av föredragningslista 
Kårledningen beslutar att  Godkänna 

föredragningslistan
  

 
§6 Föregående protokoll 
Kårledningen beslutar att Lägga föregående 

protokoll till 
handlingarna 
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§7 Budgetar 
Kårledningen beslutar att  Godkänna budgeten för 

JF med förbehåll att man 
specificerar vilka 
partners som betalar vad 

 
Kårledningen beslutar att Godkänna Gaddens 

budget 
 
  
 
§8 Fakturor 
Ifall de finns någon som måste godkännas av alla 
 
§9 Äskningar 
Ifall det finns någon som måste godkännas av alla 
 
§10 Grant Thornton 
Kårledningen beslutar att   

 Godkänna Alice 
Olssons förslag om  
att anlita Grant Thornton 
för en digital 
redovisningslösning 

 
§11 
§12 
§13 
§14 
 
§15 Veckoavstämning 

- Kårledningen diskuterar konsekvenserna av ett mindre antal salar i och med 
rivningen.  

- Stödmedlemskapskort, Mikaela designar dem. 
- Kårledningen informeras av Samuel om en föreläsningsförfrågan angående 

sparande.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
______ ______ ______ ______ 
KO AN ET VE  
 

3 (4) 

Laget runt 
- Samuel har fått igång sin kommitté, haft säljutbildning och ska ha en workshop om 

sin säljpitch. Även pratat med KPMG, EY och Grant Thornton. Nytt avtal med 
Fresta Café. 

- Mikaela har varit sjuk, fått koll på Happy Monday. Stängd rekrytering för 
Marketing Committee och det ska nu drivas vidare.  

- Mette har gjort klart Welcome Weeks. Siktar på evenemang två gånger i månaden. 
Lapplandsresan är slutsåld. 

- Viktor har genomfört den stora nyckelreformen. Gick rond i fredags, anmärkning 
kabeldragning puben. I övrigt såg det bra ut. 

- Erik har satt upp massa möten gällande Valborg, Nollning etc. EvU ska sättas igång 
i projektgrupper. 

- Alice har börjat komma i fas, även tagit fram förslaget med Grant Thornton. 
- Hanna har kommit igång med sitt utskott. Är i stort behov av studentjurister. 

Väldigt mycket jobb på sitt bord 
- David har haft mycket möten, en hel del projekt ska avslutas relativt fort. 
- Andreas jobbar med GFS. 

 
 
§16 Övriga frågor 

- Projektplanen 
- Anmälan till HHGA 

 
§17 Mötets avslutande 
 Mötesordförande 

Andreas Nordqvist 
förklarar mötet avslutat 

 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
__________________ __________________ 
David Olsson Andreas Nordqvist 
Kårordförande Mötesordförande 
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__________________ __________________ 
Erik Turesson Viktor Espeling 
Mötessekreterare Justerare 
 
 


