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Regionsstyrelsemöte 2 2016-08-27
På Sveriges elevråd - SVEAs kansli, Norr Mälarstrand 24, kl 12.09.
Kallade är: alla förtroendevalda i regionen
Närvarande är: Ashkan Okhovvatian, Faizan Mian, Jakob Nordqvist, Tilde Rosengren,
Sebastian Modin, Varga Hägg, Mathilda Åström och Claudia Peters
1. Mötets öppnande
Regionsordförande Ashkan Okhovvatian förklarade kl 12.09 mötet öppnat
2. Val av mötesfunktionärer
Jakob Nordqvist föreslår regionsstyrelsen
att
välja Ashkan Okhovvatian till mötesordförande
att
välja Sebastian Modin till mötessekterare
att
välja Jakob Nordqvist till mötesjusterare
Regionsstyrelsen beslutade
att
välja Ashkan Okhovvatian till mötesordförande
att
välja Sebastian Modin till mötessekreterare
att
välja Jakob Nordqvist till mötesjusterare
3. Anse mötet beslutsmässigt
Ashkan Okhovvatian föreslår regionsstyrelsen
att
anse mötet beslutsmässigt
Regionsstyrelsen beslutade
att
anse mötet beslutsmässigt
4. Godkännande av tidigare protokoll
Faizan Mian föreslår regionsstyrelse
att
godkänna tidigare protokoll enligt bilaga A
Regionsstyrelsen beslutade
att
godkänna tidigare protokoll enligt bilaga A
5. Fastställande av dagordning
Tilde Rosengren föreslår regionsstyrelsen
att
fastställa dagordningen enligt bilaga B
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att

Regionsstyrelsen beslutade
fastställa dagordningen enligt bilaga B
6. Planering av året

Regionsstyrelsen ska börja planera en kampanj till vårterminen efter Sveriges elevråd
SVEAs elevrådskongress och snarast digitalisera årsplaneringen.
7. Konstituering
Sebastian Modin föreslår regionsstyrelsen
att
utse Jakob Nordqvist till ansvarig för media och påverkan
att
utse Tilde Rosengren till ansvarig för träffar och projekt
att
utse Sebastian Modin till ansvarig för medlemskommunikation
att
utse Faizan Mian till ansvarig för expansion
Regionsstyrelsen beslutade
att
utse Jakob Nordqvist till ansvarig för media och påverkan
att
utse Tilde Rosengren till ansvarig för träffar och projekt
att
utse Sebastian Modin till ansvarig för medlemskommunikation
att
utse Faizan Mian till ansvarig för expansion
8. Drivkraft
Regionsstyrelsen diskuterade detaljer kring hur, när och var drivkraft ska anordnas.
9. Kickoff
Regionsstyrelsen kommer anordna en kickoff till preliminärt 10/9
10. Elevrådsbesök
Jakob Nordqvist föreslår regionsstyrelsen
att
sätta mål för antal elevrådsbesök till fyra per månad i genomsnitt
Regionsstyrelsen beslutade
att
sätta mål för antal elevrådsbesök till fyra per månad i genomsnitt
11. Roller i kansliet
Claudia Peters förklarade för mötet om olika roller i kansliet.
12. Fokusfråga
Regionsstyrelsen har börjat arbeta på brödtexten till vår fokusfråga som ska vara klar
tills nästa möte.
13. Övrigt
Inga övriga frågor
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14. Nästa möte
Nästa möte hålls preliminärt den 2016-08-10 på Sveriges elevråd - SVEAs kansli.
Jakob Nordqvist föreslår regionsstyrelsen
att
preliminärt utse Jakob Nordqvist till mötesordförande för nästa möte
att
preliminärt utse Tilde Rosengren till mötessekreterare för nästa möte
15. Mötets avslutande
Mötesordförande Ashkan Okhovvatian förklarade mötet avslutat kl 14.17.

Undertecknas

Mötesordförande Ashkan Okhovvatian

Mötessekreterare Sebastian Modin

Mötesjusterare Jakob Nordqvist

3

