
MÖTE - 19 MAJ  
Styrelsemöte 

 
1. Mötets öppnande 
2. Godkännande av dagordning 
3. Val av justerare - Johan och Hanna 
4. Föregående protokoll - (finns inget) 

 
5. Beslutsfattande 

5.1 Gruppkontrakt 
Styrelsen godkänner gruppkontraktet 
 
5.2 Alkoholpolicy 
Styrelsen godkänner gruppkontraktet 
 

6. Utskottsansökan 
Dokument finns på drive, utgått från tidigare års presentation av utskotten. Styrelsen ska kolla igenom 
denna, sedan skickas ansökan ut i slutet på denna vecka genom google formulär.  
 

7. Utveckling av AJF 
Engagemanget inom AJF har gått ned, märktes av speciellt förra året. Hur får vi upp engagemanget?  
Alla funderar på idéer hur vi ska utveckla föreningen, hur vi visar upp oss samt eventen vi arrangerar 
till nästa diskussionsmöte. 
 

8. Styrelsehoodies 
Jenni har pratat med Amanda, som anser att det inte är ett problem ekonomiskt. Förra styrelsen 
röstade nej pga att det inte finns något speciellt syfte med det. Under rådande situation kan det vara 
svårt att få sponsorer? Eftersom vi är en ideell förening så gynnar vi inte medlemmarna genom att ha 
hoodies. 
 
Gruppen anser inte att det skulle se dåligt ut, och att förra året hade de velat ha hoodies men ej fått 
“till det”. Får vi sponsorer, så blir det ingen ekonomisk fråga. Hur ska vi genomföra detta beslut 
“moraliskt”? När har vi pullovern och när har vi hoodien? Hoodien 1 gång i veckan och pullovern har 
vi på evenemang. Vad gör vi om vi inte hittar en sponsor? Vi sätter en gräns för att sponsorerna ska 
täcka ett minimum på 50%, men mål på heltäckning. 
 
Gällande pullover och piké ska vi beställa dessa i bästa kvalitet. Kläderna kommer inte komma innan 
sommaren, utan vi tar våra bilder när vi kommer tillbaka från sommaren. 
 
Jenni tar även upp om skrivare, att det är mycket om ska skrivas ut. Ska vi investera i en skrivare för 
att spara på pengar och underlätta kvittomallar etc? Ekonomin är bra, och vi måste satsa mer på att gå 
plus, minus, noll. Hålla mer evenemang etc? 
 

9. Övrigt 
Edvin tar upp om Bihanget, att vi bör ha en plan så snart som möjligt så att sponsorerna får ett 
substitut. PWC ska stå för tryck på pullovern. 



 
Klas diskuterar om vi har någon synpunkt eller fråga om programmets förändring som han kan ta upp 
med Britta. Ingen tar upp något specifikt.  
 

10. Nästa möte 
Fredagen den 29 maj kl 17:00-20:00.  
 

11. Mötet avslutas 
 


