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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2021-01-12

Närvarolista: rocket Roderik Lundberg Bauhn, ordförande
firetech Joakim Tufvegren, systemansvarig
weezl, Vasil Nokhrin, Kassör, justerare
glyph Fredrik Andersson, mötessekreterare
egh, Erik Hedlund, ledamot

§0 OFMÖ samt formalia Ordförande förklarar mötet öppnat kl 18:50. glyph valdes till
mötessekreterare. weezl valdes till justeringsperson.

§1 Bankbesök och protokoll firetech behöver bli inskriven i banken. Vi behöver därför
protokollet för höstmötet. Saknas även protokoll från vårmötet
samt protokollet från senaste styrelsemötet 2020.
firetech skriver ut protokoll
Preliminärt datum för bankbesöker är 9:e februari kl 12.
rocket bestämmer tid för signering via mail mellan inblandade.
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§2 Planering av extra
medlemsmöte

På höstmötet så sades det att vi skulle ha ett extra medlemsmö-
te där vi inför skickade ut cb:s motioner och tog upp de till
diskussion.
Behövs en utskickskväll. Vore bra om vi kunde fixa inbetal-
ningarna innan utskicket för extra medlemsmötet så att vi kan
få med inbetalningarna för höstterminen i samband med detta.
Diskussioner fördes huruvida extra medlemsmötet ska besluta
om stadgeändringar eller bara vara diskussion. I det senare
fallet skulle vi senare återkomma med ett stadgeändrings
förslag som vi trodde på.
egh har gjort ett utkast till svar från styrelsen.
Styrelsen vill yrka avslag på samtliga förslag och istället
uppmuntra för diskussion om hur vi vill ha det.
Styrelsen diskuterade tolkningen av stadgarna och huruvida
andra än styrelsen kan ändra dem eller inte.
Styrelsen ska titta över eghs förslag på svar och iterera detta
via mail. Därefter tas diskussion på ett extra medlemsmöte där
det även bjuds in nya motioner på ämnet. Därefter kan det
sedan bli tal om stadgeändringar på vårmötet ifall det behövs.
Styrelsensen motivation är att vi har motioner som står emot
varandra och vi behöver komma fram till vad föreningen vill så
att vi kan lägga ett förslag och ta beslut om det. Det är även bra
med extra möte där denna frågan kan diskuteras i sin helhet.
Betalningarna gjorda efter 12:e mars är fortfarande inte regi-
strerade. weezl ska titta på detta.
Olika datum diskuterades, vi siktar på den 16:e februari, 23:e
februari eller 2:a mars. rocket kommer skickas ut en doodle till
aktiva för att bestämma datum.
Då mötet blir försenat från slutet på januari så borde vi skicka
ett mail till aktiva med våra intentioner innan vi kan få ut en
kallelse.

§3 Planering av vårmötet Bordlades till efter extramötet.

§4 Projekt Bordlades till nästa styrelsemöte.

§5 Övriga frågor Bordlades till nästa styrelsemöte.

§6 Bokning av nästa
styerlsemöte

Nästa tisdag. Innan dess försöker vi ha diskussioner på mail
om eghs svar på styrelsens motioner.
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§9 OFMA rocket förklarade mötet avslutat 20.37

Vid protokollet

glyph
Mötessekreterare

Justeras

weezl
Justerare
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