
Protokoll för Octavias styrelses ordinarie möte (4/19)  
Mötet hålls 8.5 kl. 12.00 uppe på fjärde våningen i Soc&Kom.  
 
Närvarande:  
Ira Niemistö 
Mathilda Packalén 
Susanna Johansson Lundberg 
Emilia Multisilta 
Lotta Puisto 
Anna Backström 
 
48§ Mötet öppnas 
Mötet öppnas kl. 12.09 
 
49§ Stadgeenlighet och beslutsförhet 
Mötet är stadgeenligt sammankallat och har beslutsförhet. 
 
50§ Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkänns. 
 
51§ Beviljande av närvaro och yttranderätt 
Ingen utomstående beviljas närvaro eller yttranderätt. 
 
52§ Anmälningsärenden 
Glittersitsen: 15 personer 
Studiebesök till Mathilda Wrede: 7 personer 
TaSos nätverksdagar: 2 personer 
 
53§ Ekonomiärenden 
3012€ på kontot (en stor del resepengar) 
Vi har fått 672 av HUS, 650 av Tre Smeder och 250 av Talentia för studieresan. 
I kassan finns det 257,40€. 
Av sitsen beräknas ca 110€ i inkomst. 
 
54§ Subcrawl 
Ira och Emilia ringer till de barer som vi går till. 
Evenemanget marknadsförs på FB! 
 
55§ Resan 
En tackgåva till varje studiebesök skall inköpas på flygplatsen. Vi bjuder vår guide på 
middag och ger blommor som tack. 
Lotta kollar om hostellet kan ordna transport till/från flygplatsen. Pengarna från Talentia 
används dit. 
Peggy betalar under veckan som kommer ut pengar till alla för resan. 
 
 



56§ Hösten 2019 
Höstens program i datumsordning: 
Octavia-picknick onsdag 28.8 kl 11.30 i Kaisaniemiparken 
Guliskaraoke 4.9 - Majstrandens klubbrum bör hyras som förra året 
Gulisintagning 10.9 - Octavia har en post, de som ska stå där bestäms senare. 
Kräftis 21.9 på Nypolen 
En kryssning (möjligtvis tillsammans med Statsvett) planeras under nov-okt. Lotta kollar med 
Statsvett. 
Taso-dagarna 26-27.10 
Årsfest 16.11 på Nypolen. Tema: Högstadiedisko?  
För årsfesten och kräftskivan ska vi skicka ut “save the date” till de föreningar som vi vill 
bjuda in redan nu på våren. Även föreningar från nätverksdagarna bjuds in av Mathilda och 
Lotta. Statsvett sköter årsfesten servering och mat. 
Vi diskuterar även en spelkväll/sykväll under hösten. 
 
57§ Samarbete 
Tillsammans med TaSo/Talentia: Megazone, föreläsning (på svenska?), middag diskuteras. 
Ha ett evenemang med Stydi diskuteras också. 
 
58§ Styrelsens interna program 
Ira gör en doodle för att ha ett program under sommaren och när det passar. T ex 
grilla/basta/bada etc. 
 
59§ Övriga ärenden 
Vi diskuterar att anordna en liten sits i Kroatien, på studieresan. 
Sussi och Lotta fixar ett halarmärke till resan. 
 
60§ Mötet avslutas 
Mötet avslutas kl. 13.00 


