
U PPSALAE  KO  N O M ERN  A

Föreningen  Uppsalaekonomerna  - Styrelsemöte

Datum:  201C)-OC)-01

Tid:  13:22  -  14:47

platS:  Örsö

Närvarande:

*  Viktor  Mattsson

*  Dennis  Leach

*  Anders  Gombrii

*  Jenny  Lidman

*  Karolina  Johansson

*  David  Jansson

*  Frida  Wallentheim

*  Emil  Källqvist

*  Josef  Segerlund

*  Maria  Ivic

Frånvarande:

Protokoll

51 Mötets  öppnande

Viktor  förklarade  mötet  öppnat.

@2 Tillägg  av övriga  punkter
Inga  övriga  punkter  lades  till.

53 Godkännande  av föredragningslistan
Styrelsen  beslutade:

Affgodkänna  föredragningslistan.

i4  Godkännande  av  föregående  mötes  styrelseprotokoll
Styrelsen  beslutade:

Affgodkänna  föregående  ordinarie  mötes  styrelseprotokoll.

g5 Beslut  fattade  per  capsulam

Inga  per  capsulam-beslut  läggs  till  handlingarna.

56 Godkännande  av beslutsliggare
Styrelsen  beslutade:

,4ffgodkänna  beslutsliggaren.



g7 Val  av  justerare

Styrelsen  beslutade:

,4ffvä5a  Frida Wallentheim  och Jenny  Lidman  till  justerare.

g8  Godkännande  av  närvaro-  och  yttranderätt

Inga  adjungeringar.

g9  Hyreshöjning  av  Borgen

Viktor  presenterade  punkten  och  styrelsen  fick  ställa  frågor  på materialet.

Styrelsen  diskuterade  sedan  kring  tre  förslag  som  presenterats.  Det

diskuterades  huruvida  vår  hyra  är förmånlig  med  tanke  på Borgens  skick  i

dagsläget,  men  även  vad  det  finns  för  risker  med  att  ställa  för  höga  krav  på att

Borgen  ska  rustas  upp.  Styrelsen  kom  överens  om  att  ta fram  en lista  med  saker

som  önskas  förbättras  på Borgen  vid  en eventuell  hyreshöjning  och  sedan  tar

Viktor  detta  vidare.

g10  P3-Gasquen

Dennis  presenterade  punkten  och  styrelsen  fick  ställa  frågor  på materialet.

Styrelsen  diskuterade  sedan  kring  P3-Gasquens  fortlevnad  och  vilka

konsekvenser  det  skulle  kunna  få för  våra  relationer  till  våra  vänföreningar  att

eventuellt  lägga  ned  P3-Gasquen.  Styrelsen  var  överens  om  att  Dennis  ska  hålla

en fortsatt  dialog  med  Sympaticus  och  Juridiska  föreningen  om  ärendet.

gl1 Övriga  punkter

Inga  övriga  punkter  lades  till.

g20  Tid  för  nästa  styrelsemöte

Nästa  styrelsemöte  är 201C)-OC)-0C1 kl. 17:25.

521 Mötet  avslutades

Viktor  fÖrklarade  styrelsemötet  avslutat.



Vid  protokollet:

Karolina  Johansson

Sekreterare

Frida  Wallentheim

Justerare

J!nnVy Lidman

Justerare


