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1. PRELIMINÄRER 
 
1.1. MÖTETS ÖPPNANDE 
Mötet förklarades öppnat kl. 17:30 av Styrets ordförande Anton Persson.  
1.2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 
Till mötesordförande valdes Anton Persson. 
1.3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE 
Till mötessekreterare valdes Malin Petersson. 
1.4. VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 
Till justerare valdes Samuel Nyberg och Malou Lundqvist 
1.5. NÄRVAROLISTA 
Närvarolista skickades ut för påskrift. 
1.6. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 
Mötet befanns vara behörigt utlyst. 
1.7. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Dagordningen godkändes utan ändringar. 
1.8. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
Protokoll från föregående möte finns på hemsidan. 
 
 



2. GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 
2.1. RUSTA 
Matilda Brännström, ordförande i RustA presenterade verksamhetsplanen. RustA planerar att köra i 
samma anda som tidigare år med ungefär samma arr. Eventuellt något större till hösten, beroende 
på hur situationen ser ut gällande corona. 
Benjamin Björksell, kassör i RustA presenterade budgeten. De har utgått från förra årets budget och 
anpassat efter rådande omständigheter. 
 
RustAs verksamhetsplan godkändes enhälligt. 
RustAs budget godkändes enhälligt. 
 
 
3.  MOTIONER 
3.1. ARBETSGRUPP FÖR UPPRUSTNING AV RÖDA RUMMET  
Samuel Nyberg (AT2) presenterade den motion han och Helge Berntsson (AT1) har lagt fram. De vill 
att en arbetsgrupp bildas för att undersöka om en upprustning av Röda Rummet är möjlig. 
Upprustningen skulle innebära bland annat att sätta in en diskmaskin, byta bardisken och sätta upp 
fler hyllor. Idén med en arbetsgrupp är att belastningen inte ska hamna på PubA som redan har full 
arbetsbelastning. En arbetsgrupp ger också bättre kontinuitet då PubA byts ut varje år.  
 
Anton frågade hur det är tänkt att gruppen ska sättas ihop. 
Samuel svarade att just nu består gruppen av honom och Helge och att de redan börjat genom att 
prata med Akademiska hus om möjligheter. Man kan höra av sig till Samuel och Helge om man vill gå 
med i gruppen. 
 
Motionen godkändes enhälligt.  
 

4. INVAL 
4.1. A-STYRET 
Valberedningen nominerade Samuel Nyberg till ordförande i A-styret. Inga andra nomineringar. Inga 
frågor.  
Samuel valdes in enhälligt. 
 
Valberedningen nominerade Matilda Svensson till vice ordförande i A-styret. Inga andra 
nomineringar. Inga frågor.  
Fråga ifall valberedningens motiveringar inte ska läsas upp. Då valberedningen inte förberett för 
detta hoppas detta steget över. 
Matilda valdes in enhälligt. 
 
Valberedningen nominerade Helena Thim till kassör i A-styret. Inga andra nomineringar. Inga frågor.  
Helena valdes in enhälligt. 
 
Valberedningen nominerade Astrid Martinsson till SAMO i A-styret. Inga andra nomineringar. Inga 
frågor.  
Astrid valdes in enhälligt. 
 
Posten som kommunikatör var vakant. Anton frågade om någon ville nominera sig. Inga 
nomineringar. Posten lämnades vakant. 
 



4.2. VALBEREDNINGEN 
Valberedningen nominerade Linnéa Ek Eklind till ledamot 1 i valberedningen. Inga andra 
nomineringar. Inga frågor.  
Linnéa valdes in enhälligt. 
 
Valberedningen nominerade Ida Holmén till ledamot 2 i valberedningen. Inga andra nomineringar. 
Inga frågor.  
Ida valdes in enhälligt. 
 
Valberedningen nominerade Magnus Nyström Linde till ledamot 3 i valberedningen. Inga andra 
nomineringar. Inga frågor.  
Magnus valdes in enhälligt. 
 
Valberedningen nominerade Sam de Jong till ledamot 4 i valberedningen. Inga andra nomineringar. 
Inga frågor.  
Sam valdes in enhälligt. 
 
4.3. REVISOR 
 
Revisorsposten är numera arvoderad. Så som propositionen skrevs ska arvoderingen godkännas 
innan invalet. Revisorsarvoderingen på 800kr per person godkändes enhälligt. 
 
Valberedningen nominerade Maria Oxelman till revisor. Maria avsade sig nomineringen för att hon 
hellre vill nominera sig till kommunikatör i Styret.  
 
Valberedningen nominerade Sabina Catic till revisor.  
Samuel Nyberg frågade Sabina ifall hon har erfarenhet av ekonomi. Sabina var inte närvarande. 
Malou Lundkvist (A2) talade om att Sabina har pluggat ekonomi på handels. 
Sabina valdes in enhälligt. 
 
En revisorspost var vakant. Anton frågade om någon ville nominera sig. Inga nomineringar. Posten 
lämnades vakant. 
 
Maria nominerade sig själv till kommunikatör i A-styret. Samuel Nyberg frågade Maria hur mycket 
hon skulle vara borta på grund av utbytesår, om hon ändå skulle kunna vara med på möten. Maria 
svarade att det går att lösa på distans, att kommunikatörsposten är den som går lättast att sköta på 
distans även om det blir en del jobb.  
Maria valdes in enhälligt. 
 
4.4. ATU 
Alla poster är vakanta. Anton frågade om någon ville nominera sig själv. Julia Gunnarsson 
nominerade sig till ordförande. Inga andra nomineringar. Inga frågor. 
Julia valdes in enhälligt. 
 
Helge Berntsson nominerade sig till kassör. Inga andra nomineringar. Inga frågor. 
Helge valdes in enhälligt. 
 
Benjamin Björksell nominerade sig till vice ordförande. Inga andra nomineringar. Inga frågor. 
Benjamin valdes in enhälligt. 



 
Julia Gunnarson nominerade Matilda Brännström, Olle Bergström, Tyra Lindh, Tilda Cronsell och 
Oskar Nesset Mattsson till övriga ledamöter. Inga andra nomineringar. Inga frågor. 
De nominerade valdes in enhälligt. 
 
4.5. AUU 
Valberedningen nominerade Ebba Andersson till ordförande. Inga andra nomineringar. Inga frågor. 
Ebba valdes in enhälligt. 
 
Valberedningen nominerade Victoria Hansson till vice ordförande. Inga andra nomineringar. Inga 
frågor. 
Victoria valdes in enhälligt. 
 
Valberedningen nominerade Hugo Bauer till kassör. Inga andra nomineringar. Inga frågor. 
Hugo valdes in enhälligt. 
 
Valberedningen nominerade Sofia Lindell, Tea Nygren och Julia Forsberg till övriga ledamöter. Inga 
andra nomineringar. Inga frågor. 
De nominerade valdes in enhälligt. 
 
4.6. AMU 
Alla poster är vakanta. Anton frågade om någon ville nominera sig själv. Sofia i valberedningen talade 
om att de avtalat med sittande AMU att deras inval ska ske till hösten istället, på grund av den oklara 
situationen som råder. AMUs inval bordlades. 
 
4.7. ARKIPELAGO 
Ordförandeposten är vakant. Anton frågade om någon ville nominera sig själv. Maria Elander 
nominerade sig själv till ordförande. Inga andra nomineringar. Inga frågor. 
Maria valdes in enhälligt. 
 
Valberedningen nominerade Markus Kempe till vice ordförande. Inga andra nomineringar. Inga 
frågor. 
Markus valdes in enhälligt. 
 
Valberedningen nominerade Emil Svedjer till kassör. Inga andra nomineringar. Inga frågor. 
Emil valdes in enhälligt. 
 
Valberedningen nominerade Carl Johansson, Ida Holmén, Richard Heikkilä, Olof Hedner, Svante 
Wester, Robin Flyman, Erik Sjöberg och Malou Lundqvist till övriga ledamöter. Inga andra 
nomineringar. Inga frågor. 
De nominerade valdes in enhälligt. 
 
4.8. JÄMLIKA ARKITEKTER 
Alla poster är vakanta. Anton frågade om någon ville nominera sig själv. Linnea Johansson 
nominerade sig till ordförande. Inga andra nomineringar. Inga frågor. 
Linnea valdes in enhälligt. 
 
Lisa Säfdal nominerade sig till vice ordförande. Inga andra nomineringar. Inga frågor. 
Lisa valdes in enhälligt. 



 
Anna Erixon nominerade sig till kassör. Inga andra nomineringar. Inga frågor. 
Anna valdes in enhälligt. 
 
Toste Skånberg Dahlstedt nominerade sig till övrig ledamot. Inga andra nomineringar. Inga frågor. 
Toste valdes in enhälligt. 
 
4.9. FLORA 
Valberedningen nominerade Camilla Erlandsson till ordförande. Inga andra nomineringar. Inga 
frågor. 
Camilla valdes in enhälligt. 
 
Valberedningen nominerade Sam de Jong till kassör. Inga andra nomineringar. Inga frågor. 
Markus valdes in enhälligt. 
 
Valberedningen nominerade Wilma Elm Dahlman, Samuel Nyberg, Helena Thim till övriga ledamöter. 
Inga andra nomineringar. Inga frågor. 
De nominerade valdes in enhälligt. 
 
4.10. FIKA 
Alla poster är vakanta. Anton frågade om någon ville nominera sig själv. Susanna Durne nominerade 
sig till ordförande. Inga andra nomineringar. Inga frågor. 
Susanna valdes in enhälligt. 
 
Helena Krantz nominerade sig till kassör. Inga andra nomineringar. Inga frågor. 
Helena valdes in enhälligt. 
 
Tomas Johansson nominerade sig till övrig ledamot. Inga andra nomineringar. Inga frågor. 
Tomas valdes in enhälligt. 
 
4.11. FANBÄRARE 
Valberedningen nominerade Maja Wintzell och Linnéa Ek Eklind till fanbärare. Inga andra 
nomineringar. Inga frågor. 
Maja och Linnéa valdes in enhälligt. 
 
5. Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor 
 
6. Mötets avslutande 
 
Mötet förklarades avslutat 18.38 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




