








  Styrelsemöte 2019-12-11 
  Material gällande semesteransökan 
  För: Beslut/diskussion/information 
 

 

Bilaga 1. Semesteransökan  
Projektgrupp: Viktor Mattsson, Dennis Leach, Jenny Lidman och Anders 

Gombrii  

Presenterades: 2019-12-11 
 

Syfte 

Att ansöka om semester under datumen 3/1 och 7-8/1 - 2020. Semesteransökan 

gäller Viktor Mattsson. 

 

Semesteransökan  

Datum: 3/1 och 7-8/1 - 2020 

Anledning till semesteransökan: Jag vill ta lite ledigt för att kunna åka bort 

under en längre period över jul och nyår.  

Antal utnyttjade semesterdagar:  4 (7) 

Eventuella åtagande i föreningen under semestern: Målaren kommer komma 

och börja med renoveringen. Däremot kommer ordf ha löst allt samt att hon 

kommer ha lånekortet så hon kommer kunna komma in och resterande av ordf 

kommer vara där. 

Beskrivning av förväntad arbetsbörda som kommer belasta styrelsen till följd 
av semestern:  Egentligen kommer inte det resultera i någon ökad arbetsbörda 

för styrelsen. Jag kommer hålla koll på mailen och sköta det dagliga arbetet i 

den mån som går oavsett.  

Förslag 

Att styrelsen beviljar Viktor Mattsson ledighet för den 3/1 och 7-8/1 - 2020.  

 

 

 

 

 



  Styrelsemöte 2019-12-11 
  Material gällande semesteransökan 
  För: Beslut/diskussion/information 
 

Syfte 

Att ansöka om semester under datumet 3/1 - 2020. Semesteransökan gäller 

Dennis Leach. 

 

Semesteransökan  

Datum: 3/1  - 2020 

Anledning till semesteransökan: Tänkte åka till Sälen över nyår och stanna tills 

den 5e dec 

Antal utnyttjade semesterdagar:  2 (3) 

Eventuella åtagande i föreningen under semestern: Prepp inför terminen, som 

jag troligtvis kommer lägga lite tid på under mellandagarna istället 

Beskrivning av förväntad arbetsbörda som kommer belasta styrelsen till följd 
av semestern:  Inget 

Förslag 

Att styrelsen beviljar Dennis Leach ledighet för den 3/1 - 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Styrelsemöte 2019-12-11 
  Material gällande semesteransökan 
  För: Beslut/diskussion/information 
 

Syfte 

Att ansöka om semester under datumet 3/1 - 2020. Semesteransökan gäller 

Jenny Lidman. 

 

Semesteransökan  

Datum: 3/1  - 2020 

Anledning till semesteransökan: Vill vara hemma med familjen under den 

veckan istället för att åka till Uppsala för en arbetsdag. Har inte träffat de 

särskilt mycket under terminen pga jobb.  

Antal utnyttjade semesterdagar:  7 

Eventuella åtagande i föreningen under semestern: Förberedelser inför 

styreslekickoff, Erken och terminen i sin helhet (men det hinns med både innan 

och efter ledigheten). 

Beskrivning av förväntad arbetsbörda som kommer belasta styrelsen till följd 
av semestern:  Inget 

Förslag 

Att styrelsen beviljar Jenny Lidman ledighet för den 3/1 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Styrelsemöte 2019-12-11 
  Material gällande semesteransökan 
  För: Beslut/diskussion/information 
 

Syfte 

Att ansöka om semester under datumen 3/1 - 2020. Semesteransökan gäller 

Anders Gombrii. 

  

Semesteransökan  

Datum: 3/1 - 2020 

Anledning till semesteransökan: Jag vill ta lite ledigt för att kunna spendera tid 

med familj och vänner i mellandagarna.  

Antal utnyttjade semesterdagar:  3 (4) 

Eventuella åtagande i föreningen under semestern:  

Kommer arbeta på hemmaplan med projekt kring STRUT/UTB, UUFS, läsa på UU 

dokument samt sammanfatta hösten för överlämning för att förbereda inför 

våren. 

Beskrivning av förväntad arbetsbörda som kommer belasta styrelsen till följd 
av semestern:  Egentligen kommer inte det resultera i någon ökad arbetsbörda 

för styrelsen. Jag kommer hålla koll på mailen och sköta det dagliga arbetet i 

den mån som går oavsett.  

Förslag 

Att styrelsen beviljar Anders Gombrii ledighet för den 3/1 - 2020.  

 


