
Protokoll för Octavias styrelses ordinarie möte (2/19)  
Mötet hålls 6.3 kl. 12.00 uppe på fjärde våningen i Soc&Kom.  
 
Närvarande:  
Susanna Johansson Lundberg 
Mathilda Packalén 
Hanna Bäckström 
Lotta Puisto 
Jessica Nurmi 
Erica Sundelin 
Peggy Johansson 
Emilia Multisilta 
Ira Niemistö 
Anna Backström 
 
19§ Mötet öppnas 
Mötet öppnat kl. 12.20. 
 
20§ Stadgeenlighet och beslutsförhet 
Mötet har sammankallats stadgeenligt och har beslutsförhet.  
 
21§ Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkänns. 
 
22§ Beviljande av närvaro och yttranderätt 
Inget beviljande av närvaro och yttranderätt. 
 
23§ Anmälningsärenden 
Mathilda presenterar anmälningsfrekvensen till föreningens evenemang hittills. 
 
24§ Ekonomiärenden 
Peggy Johansson sköter som ny kassör bokföring och ekonomiärenden i framtiden.  
 
25§ Miljö- och jämlikhetsplan 
Hanna presenterar miljö- och jämlikhetsplanen, som kommer upp på hemsidan inom kort. 
 
26§ Studiebesök och arbetslivskväll 
Emilia presenterar planen för kommande arbetslivskväll, som sker v. 15. Vi inväntar svar från 
fler deltagare innan datum och tid bestäms. 
Kommande studiebesök ordnas v.12, torsdag 21.3 på Mathilda Wrede-institutet. 
 
27§ Studieresan 
Lotta och resekommittén presenterar hur studieresan till Zagreb i Kroatien framskrider. 
Bokning av hotell och flyg är klart, studiebesöken är kontaktade och klara inom kort. 
 
 



28§ Sociala medier 
Mathilda och Anna uppdaterar nätsidan idag 6.3. En plan för nätsidan finns, 
händelsekalender skall komma på hemsidan. 
En presentation av nya styrelsen kommer upp inom kort på hemsidan. 
 
29§ Sits  
En sits under våren skall ordnas, detta är ännu under diskussion.  
 
30§ TaSO nätverksdag + årsfest 
Lotta och Mathilda åker till Tammerfors för TaSO-dagarna och årsfest 5-6.4 och reppar 
Octavia. 
 
31§ Styrelsens interna program 
Erica presenterar om chillkväll 20.3 från kl 18-20 i Majstrandens klubbrum. Program: Alla gör 
en egen kahoot om sig själv. Snacks diskuteras ännu.  
Bastukväll diskuteras för styrelsen. Jessica kollar upp utrymme. 
 
32§ Övriga ärenden 
Understöd till föreningen och till studieresan diskuteras. I november bör understöd för nästa 
år (2020) sökas. 
Nästa möte 2.4 kl 10 på fjärde våningen på Soc&Kom. 
 
33§ Mötet avslutas  
Mötet avslutas 12.47. 
 


