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Dagordning
l. M0tets 0ppnande
2. Ekonomisk redogdrelse
3. Bidrag till virbalen och ink6p av bordtennisracketar
4. Klassvisa studentflak

5.
6.
7.
8.

Fdrel?isningar

Ovriga frigor
Niista mOte
Mdtets avslutande

Niiryarande:

Anna Jonassen, Ulrika Jansson, Christina Jungner, Agneta Falkenberg, Cia Attling,
Tara Sonnorp, Gustaf von Sivers

Frflnvarande: Eva Urban, Gunnar von Koch, Katarina Wiggman
Plats:
$

I Ordfbrande

Hos Ulrika Jansson
ft)rklarade mdtet dppnat

$ 2 Ekonomisk redogdrelse

Agneta informerade om att FF har cirka 90.000 kr i kassan och att foreningen fitt flera nya medlemmar
sedan senaste mdtet. Ca 50 %o av alla 1:or har betalat medlemsavgiften. Konstaterades att Annas mail om
FF och dess arbete hade

fitt fler att betala avgiften.

$ 3 Bidrag till virbalen och inkdp av bordtennisracketar.
Ulrika informerade styrelsen om att hon varit i kontakt med festkommittdn och informerat om att FF
kunde bist6 med hjiilp och att FF ska bidra med pengar ftir att f& ned priset pi kuvertavgiften. Beslutades
att FF i ir ska bidra med 10.000 kr.
Beslutades att Anna ska inhandla 20 st. bordtennisracketar nigot som har eftefiigats av eleverna.
$ 4 Klassvisa studentflak

Frigan om gemensamma studentklassflak diskuterades 6ter. Anna informerade om att rektorn ordnat si
att alla elever som dnskar har f;itt plats p5 ett studentflak i 6r.
Beslutades att FF ska forts6tta arbeta ftir att studentflaken ska anordnas klassvis och att FF Ziven ska ta
upp fr6gan pi niista skolridsmdte.
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$ 5 Fdrel?isningar

Anna informerade om att Robert Hannah inte kunde ftirelisa nigon av de datum som skolan hade
foreslagit. Beslutades att inte ha n6gon mer ftirel?isning ft)re sommaren. Christina informerade om att hon
tagit kontakt med Anna Bjdmberg som utsigs till 6rets student 2014 av talangniitverket Nova. Beslutades
att Anna Bj0rnberg ska tala om studieteknik i hdst. Som alternativa talare, om Anna inte kan de datum
som vi ffir av skolan, har vi i ftirsta hand Carl Johan Sundberg eller Nyamko Sabuni. Anna ska ta kontakt
medNyamko Sabuni.
Diskuterade svirigheterna med att lyckas para ihop lorel2isare med de dagar som skolan vill ha
forel2isningar. Beslutades att Anna ska tala med rektorn om att vi vill f[ datumen tilldelade tidigare och
giirna fler datum att viilja pi ftir att underl?itta inplaneringen av talare. FF Onskar att ftire sommaren fi
datumen ftjr hdsten ftir att redan nu kunna planera in en talare.
g 6 Ovriga frigor
Anna informerade om att skolan ser 6ver om rekryteringen av medlemmar i skolans olika kommiuder och
olika siillskap sker pA ett jlmstiillt och inkluderande s6tt. FF tycker att det f,r ett bra initiativ och
diskuterade om FF kan stOdja detta arbete pi nigot s?itt. Beslutades att diskutera FFs roll vid n?ista mdte.

Cia lyfte frigan om FF ska hjiilpa till att ft)rsdka hitta ftirildrar som kan ftireliisa om sina yrken.
Beslutades att Anna ska ta upp fr6gan med rektom.
Beslutades att valberedningen, som bestir av Christina och
niir antagningslistan fiir h6stens ettor ?ir klar.
Beslutades att Anna och
Beslutades

Ulrika

ska delta

Ulrika,

ska hitta minst

i skolans kulturcaf6 den 12 maj.

att Anna , Agneta, Eva och Tara ska ordna studentfrukosten den 7 juni

$ 7 Niista mdte

Inget nytt datum bestiimdes. Anna skickar ut en kallelse.
$ 8 Ordfiirande fi)rklarade mdtet avslutat
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