GFS STYRELSE
PROTOKOLL möte 9
2020-05-28

Protokoll styrelsemöte 9
Tid:
Plats:

2020-05-28 13:00
Digitalt

Närvarande
Axel Andersson
Klara Romare
Sandra Magnusson
Anna Jahre
Petter Häggberg
Michael Gyllenhammar

Preliminärer (§§ 1)
§ 1.1

Mötets öppnande och behöriga utlysande
Mötet öppnas 13.06 och anses vara behörigt utlyst med reservation av att
handlingarna kommit sent vilket kan påverka om styrelsen känner sig
bekväm att fatta beslut.

§ 1.2

Val till mötesordförande, sekreterare och justerare
Axel Andersson väljs till ordförande, Klara Romare till sekreterare och
Sandra Magnusson till justerare.
Godkännande av föredragningslista
Godkänns med tillägget av rapport från GSF.

§ 1.3
§ 1.4

Adjungeringar
Mikael Gyllenhammar adjungeras in.

Beslutspunkter (§§ 2)
§ 2.1

Val av nytt presidium
Kandidaterna presenteras och utfrågas en och en. Beslutet bordläggs till
nästa mötet för att hinna kolla på budget.

§ 2.2

Val av suppleanter till SGS studentbostäder
Styrelsen beslutar att välja Klara Romare och Leon till suppleanter.
Punkten direktjusteras.
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Diskussionsärenden (§§ 3)
§ 3.1

Rapport från GSF
Mikael sammanfattar hur det går för bolagen. Akademihälsan har haft
sina sista uppdrag. Det spånas om hur man kan utveckla AH i framtiden.
Fysisken gick ovanligt bra fram till februari vilket var tur med tanke på
vad som hände sedan (Covid-19). Öppetider har minskat, personal
permitterats. Förhoppningen är att göra ett nollresultat.

Avslutning (§ 4)
§ 4.1
-

Övriga frågor
Sandra ska påbörja verksamhetsplan.
Axel och Sandra tillsammans med Henrik ordnar budget.
Petter hör av sig till tillståndsenheten och dubbelkollar att SUS kan flyttas till
Chalmers utan problem.
Det ligger ett förslag i kommunfullmäktige angående alkoholtillstånden, kul!

§ 4.2

Nästa möte
16/6 16.30.

§ 4.3

Mötesutvärdering
Bra möte! Höll tiden!

§ 4.4

Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet 15.00.

Vid protokollet:

______________________
Klara Romare

Ordförande:

Justerare:

______________________
Axel Andersson

________________________
Sandra Magnusson
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