
Protokoll för Octavias styrelses ordinarie möte (3/19)  
Mötet hålls 2.4 kl. 9.00 uppe på fjärde våningen i Soc&Kom.  
 
Närvarande:  
Ira Niemistö 
Jessica Nurmi 
Lotta Puisto 
Hanna Bäckström 
Anna Backström 
Emilia Multisilta 
Erica Sundelin 
Mathilda Packalén 
 
34§ Mötet öppnas 
Mötes öppnas 9.04. 
 
35§ Stadgeenlighet och beslutsförhet 
Mötet är stadgeenligt sammankallat och har beslutförhet.  
 
36§ Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkänns.  
 
37§ Beviljande av närvaro och yttranderätt 
Ingen beviljas närvaro eller yttranderätt. 
 
38§ Anmälningsärenden 
På de interna evenemangen har 7 personer varit närvarande.  
På socialarbetets dag var 7 personer från Octavia plus fyra från Stydi närvarande. 200 
personer gick förbi och fick information.  
På HUS arbetslivskväll var 1 från Octavia närvarande.  
 
39§ Ekonomiärenden 
På kontot har vi för nävarande 3147,49 € varav 2591,34 hör till studieresan i maj och 556,16 
hör till Octavias övriga verksamhet. 
Av dessa 556,16 har vi fått 205€ i förskottsbidrag från HUS.  
650€ från Tre Smeder är på kommande ännu.  
Vi har dessutom 190,30 i kassan.  
Från Talentia har vi fått 250€ i understöd för studieresan vilket kommer att betalas tillbaka till 
de som är med på resan. Lotta beräknar hur det framskrider, varje person bör få ca 70€ 
tillbaka.  
 
40§ Tradbörs 
Tradbörs närmar sig 12.4. Emilia ansvarar för huvudrätten som är en pasta med vegansk 
gräddsås, tomat och sparris.  
Städning efter sitsen ansvarar Octavia för (ska vara färdigt före kl 12) 
Ira och Emilia sitsar även på Tradbörs.  



 
41§ Studiebesök och arbetslivskväll 
Kommande studiebesök sker 23.4 kl 13-15 på Mathilda Wrede-institutet. 
Kommande arbetslivskväll anordnas nästa måndag 8.4 i lärarnas kafferum kl. 18-20.  
Anna fixar snacks och dricka till arbetslivskvällen. 
Stydi bjuds in för båda evenemangen. 
Mer reklam för dessa bör göras.  
 
42§ Sociala medier 
De sociala medierna fungerar bra och behöver mer reklam för kommande saker som 
diskuteras på 41§. Hemsidan ska uppdateras och där kan man också göra reklam för 
kommande evenemang.  
 
43§ Sitsen 26.4 
I mat-teamet: Ira, Hanna, Sussi och Lotta. 
Dekorationer: Anna, Jessica, Emilia, Erica och Mathilda.  
Sångledare är ännu oklart men mellan Sussi, Hanna, Anna eller Emilia.  
Meny bestämmer matteamet ännu, bör vara något lätt. 
Efterfest med Borderline fixar Jessica.  
 
44§ Hemsidan 
Hemsidan ska uppdateras med intervjuer för första, andra och tredje årets studeranden.  
Janni gör bilder till hemsidan som länkar till FB och IG.  
 
45§ Styrelsens interna program 
I April planerar vi en intern grilldag eller liknande, 24.4 kl 12. Erica som kurator fixar. 
 
46§ Övriga ärenden 
My påminner om StudOrgs spelkväll där minst en person per ämnesförening får vara på 
plats. Ira + kanske Lotta går.  
Preliminära datum: 21.9: Kräftskiva  
16.11: Årsfest (försöker byta med ESO) 
 
47§ Mötet avslutas 
Mötet avslutas kl. 9.34. 
 
 


