Föreningen

Uppsalaekonomerna

'gKO0o

Per

capsulam

Styrelsen
Bevilja

beslut,

sammanträder

Semesteransökan

per capsulam

och beslutar

att:

Nora Malmbergledighet2019-05-31.

Beslutet

fattades

Borgen,

Uppsala

i]t.-

per mail,

201C)-05-28

201C)-06-03
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.,,'r
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Theo Örtengren

'
,,.MfiaFo«pssell

Ordförande

Vice ordförande

V-ice ordför'ande
Näringslivsansvar

C-tUhl,
Christopher
Vice

Lin

ordförande

Styrelseledamot

Alumniansvar

Utbildningsansvar

Tove

henrung

Skattmästare

Styrelseledamot

Josef Segerlund

Frida

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Wallentheim

Föreningen

Per capsulam

Enligt
till

beslut,

reglementet

styrelsen

måste

i sådan

Uppsalaekonomerna

Semesteransökan

en ansökan

tid att frågan

om semester

kan behandlas

för en arvoderad
på ett styrelsemöte

ställas
som

skriftligen
infaller

minst

14 dagar innan semestern avses påbörjas. Då detta inte var möjligt har fö5ande beslut
fattats

per capsulam.

Styrelsen

sammanträder

per capsulam

BeviljatledighetförChr.iastopherLin
Beslutetfattades

Borgen,

percapsulam

Uppsala

Christopher

och beslutar

att:

den 10/62019
2019-06-07

201g-06-08

Lin

Vice ordförande

Styrelseledamot

Utbildningsansvar

Frida Wallentheim
Styrelseledamot

Föreningen

Per capsulam

Enligt

beslut,

reglementet

till styrelsen

måste

i sådan

fattats

en ansökan

om semester

kan behandlas

för en arvoderas
på ett styrelsemöte

ställas

skriftligen

som infaller

sammanträder

Beviljatledighetför
Beslutet

per capsulam

hktorMattsson

fattades

per capsulam

och beslutar

att:

den 1-2/82019

201C)-07-OC)

201C)-OCi-OCi

V=ff
Viktor

Mattsson

Ordförande

DennisLeach

JenöLidman

Vice

Vice

ordförande

ordförande

Näringslivsansvar

!ders
«ice o

David

ö

de

minst

avses påbörjas. Då detta inte var möjligt har fö5ande beslut

per capsulam.

Styrelsen

Borgen,

Semesteransökan

tid att frågan

14 dagar innan semestern

Uppsalaekonomerna

Jatmson

Styrelseledamot

Emil

Källqvist

Styrelseledamot
Alumniansvar

Utbildningsansvar

Ma4ia Ivic

frida

Skattmästare

Styrelseledamot

Wallentheim

Josef

Segerlund

Styrelseledamot

Föreningen

Uppsalaekonomerna

"FKOX4o

Per

capsulam

Enligt

reglementet

till

styrelsen

beslut,

måste

i sådan

Semesteransökan

en ansökan

tid att frågan

om semester

kan behandlas

för en arvoderas
på ett styrelsemöte

ställas
som

skriftligen
infaller

minst

14 dagar innan semestern avses påbörjas. Då detta inte var möjligt har fö5ande beslut
fattats

per capsulam.

Styrelsen

sammanträder

per capsulam

Beviljatledi'ghetförDennisLeach
Beslutet

Borgen,

Viktor

fattades

per capsulam

och beslutar

att:

den 1-2/82019
201C)-07-OC)

201C)-OC)-OC)

Mattsson

Ordförande

DennisLeach

Je&yman

Vice ordförande

Vice

ordförande

Näringslivsansvar

I

, /J
Styrelse

edamot

Styrelseledamot
Alumniansvar

Utbildningsansvar

i]w,---M'aria Ivic
Skattmästare

/frida

Wallentheim

Styrelseledamot

Josef Segerlund
Styrelseledamot

Föreningen

Uppsalaekonomerna

"6aKONo

Per

capsulam

Enligt

reglementet

till styrelsen

beslut,

måste

i sådan

Semesteransökan

en ansökan

tid att frågan

om semester

kan behandlas

för en arvoderas

ställas

på ett styrelsemöte

skriftligen

som infaller

minst

14 dagar innan semestern avses påbörjas. Då detta inte var möjligt har fö5ande beslut
fattats

per capsulam.

Styrelsen

sammanträder

BeviljatledighetförAndem
Beslutet

Borgen,

Viktor

fattades

per capsulam

och beslutar

Gombriiden

per capsulam

att:

26/82019

201g-08-06

201g-OCi-OC)

Mattsson

Ordförande

t'

DennisLeach

JennyLidman

Vice

Vice

ordförande

ordförande

Näringslivsansvar

),!fil,=l,=
f)avig jansson

«ice 5rdföJde

Styrelseledamot

Emil

Källqvist

Styrelseledamot
Alumniansvar

UtbiIdningsansvar

<:-sa''
jilo+/aa
M

'a Ivic

Skattmästare

7rida Wallentheim
Styrelseledamot

Josef Segerlund
Styrelseledamot

Föreningen

Uppsalaekonomerna

"tKONo

Per

capsulam

Enligt

reglementet

till styrelsen
per

Styrelsen

måste

en

ansökan

i sådan tid att frågan

14 dagar innan
fattats

Semesteransökan

beslut,

semestern

kan behandlas

avses påbörjas.

per capsulam

BeviljatledighetförJennyLidman

Borgen,

semester

för en arvoderas

på ett styrelsemöte

ställas

skriftligen

som infaller

minst

Då detta inte var möjligt har fö5ande beslut

capsulam.

sammanträder

Beslutet

om

fattades

per capsulam

och beslutar

att:

den 1-2/8 och den 5-9/82019
201C)-08-06

201C)-OC)-OC)

V#
Viktor

Mattsson

Dennis

Ordförande

Vice

Leach

ordförande

&2deeorrs
örmX

Emil
Styrelseledamot

Källqvist

Styrelseledamot
Alumniansvar

Utbildningsansvar

(({å('7/'!"
:J;"
7":..'FF-'
: X.
Mafia

Ivic

Skattmästare

/Frida Wallentheim
Styrelseledamot

Josef

S4ger1und

Styrelseledamot

Föreningen

Uppsalaekonomerna

'gKo0o

Per

capsulam

Styrelsen

beslut

hade inte möjlighet

av P3-gasquen

Styrelsen

behövdes

sammanträder

om

att

lägga

att sammanträda

tas. Därav

fattades

per capsulam

innan
beslutet

och beslutar

ner

P3-gasquen

beslutet

gällande

nedläggandet

per capsulam.

att:

Lägga nerP3-gasquen

Beslutet

Borgen,

fattades

per capsulam

201C1-08-OC)

201g-OC)-Og

C'

Viktor

Mattsson

V

Dennis

Ordförande

Vice

Leach

ordförande

Jen4 Lidman
Vice

ordtörande

Näringslivsansvar

nder

Gom

i

6avi

5ansson

ice U

lförffl

;

Styrelseledamot

Utbildningsansvar

M4ria

Ivic

Skattmästare

Emil

Käll

Styrelseledamot
Alumniansvar

/Frida

Wallentheim

Styrelseledamot

Josef

Segerlund

Styrelseledamot

Föreningen

Per

capsulam

Styrelsen
att riva

beslutade
beslutet

en sådan

och bordlägga

beslut

att

riva

ner P3 men

frågan

till

per capsulam

om nedläggning

efter

beslut

och beslutar
avP3

beslut

närmare

ett styrelsemöte

då ett per capsulam

sammanträder

tidigare

om

om att lägga

utsträckning

Styrelsen
Riva

beslut

ansågs

Uppsalaekonomerna

att lägga

eftertanke

då åsikterna

ner

P3

valde styrelsen
skiljde

sig till

opassande.

att:

och bordlägga

frågan

tillnästkommande

styrelsemöte

Beslutet

fattades

per capsulam

201C)-08-14

:-(hutj
David/Jansson
Styrelseledamot

iM,,uiEmil Källqvist
Styrelseledamot
Alummansvar

Q )

/Frida Wallentheim
Styrelseledamot

Josef Segierlund
Styrelseledamot

