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1 Mötets öppnande
Ordföranden Hanna Gunnarsson förklarade mötet öppnat.
2 Val av mötessekreterare och justeringsperson
Tobias Stefansson valdes till protokollförare och Karolina Mothander valdes till justeringsperson.
3 Mötets behöriga utlystes
Mötet ansågs behörigt utlyst.
4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
5 Adjungeringar
Inga adjungeringar.
6 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokollet från styrelsemöte 3 fastställdes.
7 Rapport från redaktörerna
Redaktörerna rapporterade i huvudsak följande. Senaste numret skickades till studenternas
folkbokföringsadresser. Detta ska sedan utvärderas när man fått fakturan. Nina Lind har valts till
medlem i redaktionen och tidningen ska ha en praktikant i två veckor.
8 Kommande möten
Det bestämdes att kommande styrelsemöten ska äga rum den 21 februari 2013, den 20 mars 2013,
den 11 april 2013 och den 28 maj 2013.

9 Ekonomi
a) Resultatrapporten för december månad gicks igenom. Mötet uppdrog åt Nicolai Slotte att ta reda
på vad som belastar kontot 6530. Mötet uppdrog Hanna Gunnarsson att titta på möteskontona 6071,
6450 och 7631 och göra en lista till Nicolai Slotte med vad det finns för synpunkter.
b) Max Jedeur Palmgren och Ida Ölmedal rapporterade att de tänker gå på tinget.
c) Budgetgruppen rapporterade att de har koll på läget.
10 Samarbete med Lunds kommun om informationssida
Mötet bestämde att arbetet mot Lunds kommun ska fortsätta och att även Helsingborgs kommun bör
tillfrågas.
Mötet beslutade att Hampus Holmer får i uppdrag att ta fram olika ekonomiska erbjudande och att
analysera tidsaspekten samt ta fram en ny offert.
11 LUS fokusgrupp om Lundgård
Tora Törnquist och Nicolai Slotte rapporterade att LUS styrelse föreslagit LUS ting att starta en
fokusgrupp för tidningen Lundagård. Mötet bestämde att Hanna Gunnarsson mailar in Ida
Ölmedals, Karolina Mothanders och Love Löfvin Roséns uppgifter till sammankallanden i
fokusgruppen, förutsatt att fokusgruppen blir av.
Det antecknas att fler personer är välkomna att delta i fokusgruppens arbete om de vill.
12 Annonsupphandling
Max Jedeur Palmgren och Simon Davidsson rapporterade att annonsupphandlingen följer
tidsplanen. Mötet beslutade att beslut i frågan ska fattas på styrelsemötet den 28 maj 2013.
13 Redaktörsval
Mötet beslutade att beslut i redaktörsfrågan ska fattas på styrelsemötet den 11 april 2013.
14 Rapporter
a) Hampus Holmer rapporterade att intresset från kår- och nationstidningarna att delta i en
utbildning har varit otillfredsställande.
b) Hampus Holmer rapporterade att ett utskick till alumnerna kommer att ske i februari.
15 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
16 Mötet avslutades
_______________________________
Vid protokollet

Tobias Stefansson

Protokollet justerat /

