
Protokoll från styrelsemöte med Hvitfeldtska Elevkår 
Plats: Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg 

Datum: 2016-03-10 

Tid: 14.20 

1. Öppnande av mötet  
Ordförande Simon Johansson förklarade mötet öppnat.  

2. Val av mötesordförande  
Till mötesordförande valdes Simon Johansson. 
                 

3. Val av mötessekreterare  
Till mötessekreterare valdes Linnéa Hén. 

4. Val av protokolljusterare  
Till protokolljusterare valdes Frida Weinitz och Maria Wais.  

5. Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes  

6. Upprättande av röstlängd 
Styrelsen var representerad av sju (7) ledamöter,se bilaga 1. 
Således fastställdes röstlängden till sju (7). 

7. Beslutande om mötestid för styrelsen  
Styrelsen beslutar att ha kontinuerliga styrelsemöten varje 
fredag klockan 15.45. 

8. Beslutande om försäljning till Traffic Light Party 
Styrelsen beslutar att sälja biljetter måndag 14/3 och onsdag 
16/3.  

9. Intresseanmälan till upptakt  
Gabriella, Amanda, Maria, Theodor, Simon och Linnéa är 
intresserade av att åka till upptakt. Beslut om vilka som ska 
åka tas nästa möte.  

10.Gamla Hvitfeldtare  
Alumn föreningen Gamla Hvitfeldtare vill att en representant 
från Hvitfeldtska Elevkår ska sitta i deras styrelse. Frida 
visar intresse och således beslutar styrelsen att Frida tar 
an uppdraget. 

________________________________  __________________________________  
Frida Weinitz, Protokolljusterare  Maria Wais, Protokolljusterare



11.Vilket datum ska utsparksfesten vara och var ska den vara? 
Simon berättar att Sticky Fingers är en bra och möjlig lokal 
för festen eftersom att den rymmer många. Vi kan dessutom få 
lokalen 7/6/2016 som är dagen innan avslutningen vilket Simon 
poängterar som ett bra datum eftersom att många åker bort på 
avslutningsdagen. Styrelsen är enade och beslutar att hålla 
utsparksfesten 7/6/2016 på Sticky Fingers. 

12.Beslutande om datum för styrelseutbildning med elevkårens 
verksamhetsutvecklare, Alexandra  
Styrelsen beslutar att ge ett förslag till Alexandra angående 
styrelseutbildning 25/4/2016.  

13.Beslutande om Max Västhav ska vara ansvarig för 
Studentfesten.  
Max Västhav, föredetta ordförande i Hvitfeldtska Elevkår, för 
verksamhetsåret 16-17, har visat intresse att vara ansvarig 
för studentfesten. Anledningen till detta är att avbelasta 
nya ordförande och samtidigt lära nya ordförande hur det går 
till. Styrelsen bifaller att Max Västhav ska vara ansvarig 
för studentfesten. Ordförande Simon och Vice ordförande 
skriver på ett samarbetskontrakt med Max Västhav. 

14.Beslutande om bifall av ansökan från stödfonden 
Styrelsen beslutar att bifalla en ansökan från störfonden 
angående biljett till studentbalen.   
  

15.Övriga frågor  
Inga övriga frågor fanns.  

16.Mötets avslutande  
Simon Johansson förklarar mötet för avslutat 

______________________________________________ 
Linnéa Hén, Mötessekreterare  

________________________________  __________________________________  
Frida Weinitz, Protokolljusterare  Maria Wais, Protokolljusterare



Bilaga 1. 
Röstlängd 
1. Linnéa Hén 
2. Gabriella Ingle 
3. Maria Wais 
4. Theodor Hult Berenyi 
5. Amanda Cederqvist Öberg 
6. Maja Svantesson 
7. Frida Weinitz  
8. Simon Johansson 

________________________________  __________________________________  
Frida Weinitz, Protokolljusterare  Maria Wais, Protokolljusterare


