
Protokoll för Octavias styrelses konstituerande möte 
 
Mötet hålls 17.01.2019 kl. 14:00 i mötesrummet på fjärde våningen på Soc&Kom. 
 
Närvarande: 
Lotta Puisto 
Mathilda Packalén 
Emilia Multisilta 
Susanna Johansson Lundberg 
Ira Niemistö 
Peggy Johansson 
Erika Sundelin 
Hanna Bäckström 
 
1§ Mötets öppnande 
Mötet öppnas 14.01. 
 
2§ Stadgeenlighet och beslutsförhet 
Mötet är stadgeenligt och har beslutsförhet. 
 
3§ Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkänns.  
 
4§ Beviljande av närvaro och yttranderätt 
Peggy Johansson beviljas närvaro och yttranderätt. 
 
5§ Noterande av styrelsens sammansättning 
Ordförande: Ira Niemistö 
Vice ordförande och kassör: Anna Backström 
Sekreterare: Susanna Johansson Lundberg 
Program- och studieansvarig: Emilia Multisilta 
Informationsansvarig: Mathilda Packalén 
Jämlikhet- och miljöansvarig: Hanna Bäckström 
Kurator: Erika Sundelin 
Styrelsemedlem: Jessica Nurmi 
Reseledare: Lotta Puisto 
 
6§ Ekonomiärenden 
Anna Backström ersätts med Peggy Johansson som kassör från vårmötet. Anna är 
tillsvidare kassör och innehar kassaskrin och kontokort. 
 
7§ Hemsidan  
Mathilda är ansvarig för hemsidans uppdatering. 
21.1 är deadline för beskrivning av nya styrelsemedlemmarna att komma upp på hemsidan. 
Händelsekalender, feedback-ruta och bildgalleri diskuteras. 
 



8§ Styrelseskiftesmiddag   
19.1 är datumet för middagen.  
Plats för middagen blir hos Anna. 
Emilia och Susanna inhandlar inför middagen. 
 
9§ Sociala medier  
Bara de som är ansvariga har tillgång till att lägga upp på instagram, facebook etc. 
Ansvarigas uppgift är att sköta kontot med sunt förnuft. 
Gemensamma guidelines för sociala medier diskuteras.  
 
10§ Miljöplan och jämlikhetsplan 
Hanna tittar igenom miljöplan och jämlikhetsplan.  
 
11§ Studieresan  
Lotta och resekommittén har förberett alternativ för resan, vinnande alternativ är Kroatien. 
Universitet har kollats upp och boende är på gång.  
Tidpunkt för resan diskuteras mån 13 maj och framåt 5 dagar är ett förslag, vecka 20. 
Resa för hösten 2019 diskuteras även. 
 
12§ Samarbete med andra föreningar 
19.3 är socialarbetets dag. Ett evenemang för det bör anordnas tillsammans med Stydi som 
förra året. Kvällsevenemang för samma dag diskuteras. Emilia kontaktar Stydi för 
evenemanget/en. 
Boctavialine-evenemang, t ex åka till Rush eller IKEA, även tillsammans med Habitus. 
En tvåspråkig sossu-sits diskuteras för det kommande året. 
 
13§ Vårens händelsekalender  
Program för våren:  

- Chillkväll/spelkväll tisdag 5.2 i Majstrandens klubbrum. 
- Vårmöte 21.2 kl. 16 i fjärde våningens mötesrum på Soc&kom. 
- Stydi-evenemang alternativt egen sits vecka 11, 15/16.3. 
- Studiebesök i slutet av mars, vecka 12/13. 
- Arbetslivskväll 8.3. Emilia planerar. 
- Subcrawl + karaokekväll 27.4. 
- Taso nätverksdag i april. 
- Sossuresa till Kroatien vecka 20. 
- Kräftskiva 13.9. 
- Kryssning med gulisarna under oktober. 
- Årsfest preliminärt datum 15.11. 

 
14§ Vårmötet 
Vårmötet anordnas 21.2 kl 16 i mötesrummet på fjärde våningen på Soc&kom.  
 
15§ Styrelsens interna program  

- Styrelse-miniresa till Tallinn 25.2.  
- Myskväll 11.2 hos Lotta. 



 
16§ Övriga ärenden 
Representanter till Borderlines årsfest diskuteras.  
Emilia kontaktar Politicus i samband med studie- och arbetslivskvällar. 
 
17§ Nästa möte 
Nästa möte anordnas 6.3 kl. 12 i fjärde våningens mötesrum på Soc&kom. 
 
18§ Mötets avslutande 
Mötet avslutas kl. 15.24. 
 
 
 
 
___________________________________       ___________________________________ 
Ira Niemistö       Susanna Johansson Lundberg 
Ordförande       Sekreterare 


