Styrelsemöte Nordpol
11/4-12
s. 206
Kl. 12.15

Närvarande: Johanna Ask, ordförande
Wilmer Prentius, kassör
Caroline Tåneland
Melika Svedjedal
Linn Bonna
Anna Lundgren, sekreterare
Pontus Holmlund
Pontus Neander
Emelie Björn
Christoffer Eliasson, vice
ordförande
Formalia:
3:1 Mötets öppnande
3:2 Val av mötesordförande:
Johanna Ask väljs till mötesordförande.
3:3 Val av mötessekreterare:
Anna Lundgren väljs till mötessekreterare.
3:4 Val av justerare för protokoll:
Wilmer Prentius väljs till justerare.
3:5 Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkännes i befintligt skick.
3:6 Föregående protokoll:
Anna Lundgren läser upp föregående protokoll.
Meddelande:
3:7 Ordförande informerar:
- UPF (Utrikespolitiska Föreningen) har kontaktat Johanna angående att hålla
i en valvaka av det amerikanska valet tillsammans med dom. Den avslutas
förslagsvis på en pub i november i år.
- Påminner om mottagningsutbildningen nästa torsdag 18/4 kl. 15-19.
- Upplyser Christoffer Eliasson (Vice ordförande och vår Samsekrepresentant) om Samseks stormöte den 25 april.
- Johanna har mailat studentföreningen från Vasa, Finland, med det svar vi
kom överrens om på föregående möte. Tryckte lite extra på att om vi ska
resa till Vasa kommer vi vilja göra något i direkt utbildningssyfte under
besöket för att bland annat kunna söka bidrag för resan.
- Umeå Studentkår har även meddelat Johanna om att vi kan få en liknande
styrelseutbildning som föregående styrelse fick gå under HT 2011, om det är
något vi skulle vara intresserade av.
3:8 Kassören informerar:
- Vi gick minus 23000kr i deklarationen 2011.

-

Som det ser ut nu så kommer vi överstiga vår preliminära årsbudget. Vi vill
ta av de tidigare sparade pengarna för att det inte finns någon anledning att
spara på så pass mycket pengar, men detta är inte något vi delat med oss av i
vår preliminära årsbudget inför våra medlemmar.
- Wilmer har mailat programansvarige Patrik Johansson och bett honom att
meddela oss i styrelsen när någon ny hoppat på programmet.
3:9 Sekreteraren informerar:
- Anna berättar lite om vad aktivitetskommittén pratade om på senaste mötet.
Bland annat att det kommer bli en bowlingkväll för Nordpols medlemmar,
en grillkväll framåt våren och att man eventuellt inför en IKEA-tripp under
en av dagarna under nollningen.
- FN-förbundets kurs i fred och nedrustning. 14 april kl. 9:45–16:30. En Bkurs. Pris : 395kr för medlemmar, 545kr för icke medlemmar. Anmälan via
deras hemsida.
3:10 Styrelsemedlemmar informerar:
Pontus Neander meddelar att hans kontakt som eventuellt skulle skriva om
världspolitiska händelser på Nordpols hemsida inte kommer kunna göra detta på
grund av annat jobb.
3:11 Frågestund
Besluts- och diskussionspunkter:
3:12 Kontaktperson till webbhotellet
Vi bör skaffa en ”överlämningslista” där vi skriver ner vad som ska göras vid en
överlämning av styrelsen. På den listan bör vem som ska vara kontaktperson för
webbhotellet finnas med. Vi beslutade att Wilmer Prentius blir kontaktperson.
3:13 Diskussion om nya stadgar
- Diskussionen gällde om vi bör förtydliga stadgarna angående vilken position
Nordpol har i förhållande till Umeå studentkår och Samsek. Nordpol är en
delförening av Umeå Studentkår och vidare under Samsek. Wilmer ger
förslaget att avregistrera Nordpol hos skatteverket just för att vi är en
delförening av Umeå studentkår. Avregistreringen skulle bland annat
innebära att vår kassör i Nordpol inte behöver behandla deklarationen för
Nordpol i fortsättningen.
- Diskussionen gällde även om vi bör ändra så att det mer tydligt står
vem/vilka som är medlemmar i Nordpol. Idag behöver man inte vara
medlem i Umeå studentkår för att vara medlem i Nordpol. Bör man vara
medlem i Umeå Studentkår för att vara medlem i Nordpol? Nordpol är en
del av kåren, bland annat så kommer vår inkomst från kåren. Om vi vill
ändra i stadgarna måste vi ha stöd från våra medlemmar och måste därför ha
ett extra årsmöte.
Styrelsen beslutade att avregistreringen av Nordpol hos skatteverket är något
som bör genomföras. Styrelsen beslutade även att man bör vara medlem hos
Umeå Studentkår för att få vara medlem i Nordpol. Dessa föreslagna ändringar i
stadgarna måste godkännas av medlemmarna på ett årsmöte.
3:14 Nordpols bankkonto
Nordpols bankkonto har just nu en avgift på 1700kr per år. Förslaget är att
Wilmer Prentius avslutar vårt nuvarande konto och skapar ett nytt under Umeå
Studentkår för att slippa avgiften. Detta kommer även leda till att när vi byter
styrelse så slipper man åka till banken för att skaffa behörighet till kontot, Umeå

Studentkår kommer kunna dela ut behörigheten. Vi kommer alltså få ett nytt
kontonummer. Styrelsen beslutar att genomföra detta.
3:15 Valvaka av det amerikanska valet UPF
UPF vill arrangera en valvaka av det amerikanska valet som sedan avslutas på
en pub. Detta kommer ske den sjätte november i år. Styrelsen anser att vi är
intresserade av detta och tackar ja till att samarbeta med UPF. Melika Svedjedal
meddelar programansvarig för Pol.Kand ( Patrik Johansson ) om arrangemanget.
3:16 Övriga punkter
- Det kostar 1000kr/anmält lag att delta i Brännbollsyran. Christoffer Eliasson
är ansvarig för detta och skulle anmäla två lag till match den 25/5 kl. 13:00.
- Angående Väskprojektet så stod det inte något användbart i tidigare
protokoll från 2008. Erik Johansson ska höra med Umeå Studentkår om hur
andra studentföreningar gått till väga. Erik Johansson är inte närvarande och
därför tar vi upp det på nästa möte igen.
3:17 Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 24/4 12.15. Johanna Ask bokar sal.
3:18 Avslutande av möte

Johanna Ask, ordförande
justerare

Anna Lundgren, sekreterare

Wilmer Prentius,

