
Protokoll från styrelsemöte
FREJA

23 februari 2021

1. O.F.M.Ö.
Mötesordförande Emma Åkerman förklarade mötet öppnat.

2. Närvaro

Emma Åkerman
Josefine Öder
Olivia Karlsson
Maja Svensson

Meja Cohen Tillberg
Lovisa Thorin
Lea Christierson
Linnea Andersson

3. Meddelanden
Ingen hade något att meddela.

4. Val av justerare
Åkerman föreslog Svensson och Cohen Tillberg. Styrelsen beslutade

att välja Meja Cohen Tillberg och Maja Svensson till justerare.

5. Val av valberedning
Lovisa Thorin, Lea Christierson och Linnea Andersson godtog sina nomineringar. Det
var inga fler kandidater eller nomineringar.

Styrelsen beslutade

att välja de nominerade.

6. Beslut om byte av faktureringsprogram
Styrelsen beslutade

att börja använda Bokio som bokföringsprogram.

7. Beslut om datum för årsmöte
Styrelsen beslutade

att årsmötet äger rum 11 maj 2021 klockan 17:15.



8. Diskussionspunkt om vårens evenemang
De event styrelsen diskuterat fram för våren är följande:

• En tävling under vecka 10

• Omtentapepp i form av ett digitalt evenemang

• Företagsevent med EY

• Digital ölprovning

• Forum för kursanmälan till LP1

• Frejas tjejmil och sittning

• En till tävling

Christierson föreslog att ha en digital cykelfest. Mötet diskuterade forumet för
kursanmälan, där ses helst att alla specialiseringar representeras samt att inkludera
allmänna tips om kurser och val av specialisering.

9. Övrigt
Ingen hade något övrigt.

10. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till 30 mars 2021 klockan 17.

11. O.F.M.A.
Mötesordförande Emma Åkerman förklarade mötet avslutat.

Emma Åkerman
Mötesordförande

Josefine Öder
Sekreterare

Meja Cohen Tillberg
Justerare

Maja Svensson
Justerare
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Handlingar för styrelsemöte
FREJA

23 februari 2021

1. Val av valberedning
Eftersom valberedningen just nu endast består av en ledamot i Tyra Lindgren har styrelsen
valt att nominerande följande till ledamot i Valberedningen för resten av verksamhetsåret:

• Lovisa Thorin

• Lea Christierson

• Linnea Andersson

2. Beslut om byte av faktureringsprogram
I dagsläget används Fortnox för att hantera föreningens fakturor då vi genom Teknologkåren
har haft en gratis prenumeration. Denna kommer dock upphöra att vara gratis om 6
månader, därför föreslår styrelsen att byta program till Bokio.

3. Beslut om datum för årsmöte
Föreslaget datum och tid för årsmöte är 11 maj 2021 klockan 17:15.

4. Diskussionspunkt om vårens evenemang
Styrelsen har haft ett terminsplaneringsmöte och tagit fram ett förslag på evenemang
för våren enligt följande lista:

• En tävling under vecka 10

• Omtentapepp i form av ett digitalt evenemang

• Företagsevent med EY

• Digital ölprovning

• Forum för kursanmälan till LP1

• Frejas tjejmil och sittning

• En till tävling


